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RAPORT 

privind activitatea Direcţiei de Sănătate Publică 

a Judeţului Suceava - desfăşurată în ANUL 2016 
 

Activitatea Direcţiei de Sănătate Publică a judeţului Suceava şi în anul 2016  s-a desfăşurat 

conform următoarei  Fişe de Identificare: 

F I Ş A   D E   I D E N T I F I C A R E 

1. DIRECŢIA  DE  SĂNĂTATE  PUBLICĂ  JUDEŢEANĂ  SUCEAVA 

2. Adresa: 

Strada Telefon Fax E-mail Pagina web 

Scurtă nr.1A, 

Suceava, 720223 

0230/514557 

0330/401136-7 

0330/401436-7 

0230/515089 

 

dspsv@dspsv.ro www.dspsv.ro 

 

3. Cadrul legal de funcţionare al instituţiei: 

- Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.1078/05.08.2010 privind aprobarea regulamentului de 

organizare şi funcţionare şi a structurilor organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică 

judeţene şi a municipiului Bucureşti 

4. Atribuţii principale ale instituţiei: 

-  Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Suceava este serviciu public deconcentrat, cu 

personalitate juridică, subordonat Ministerului Sănătăţii, reprezentând autoritatea de sănătate 

publică la nivel local, care realizează politicile şi programele naţionale de sănătate, elaborează 

programe locale, organizează structurile sanitare, evidenţele statistice pe probleme de sănătate, 

precum şi de planificare şi derulare a investiţiilor finanţate de la bugetul de stat pentru sectorul de 

sănătate. 

- evaluează, coordonează şi monitorizează modul de asigurare a asistenţei medicale curative 

şi profilactice din unităţile sanitare de pe teritoriul arondat, inclusiv pentru unităţile sanitare 

din subordinea Ministerului Sănătăţii, luând măsuri pentru asigurarea accesului la asistenţa 

medicală a oricărei persoane din raza judeţului; 

MINISTERUL  SĂNĂTĂŢII                                                                           
DIRECŢIA  DE  SĂNĂTATE  PUBLICĂ  JUDEŢEANĂ  SUCEAVA                                     

720223, SUCEAVA, Str. Scurtă, Nr. 1A                                                                                           

0230/514557; 0330/401136-7; 0330/401436-7; 0230/515089COD 

FISCAL 4244920, CONT RO97TREZ59123660120XXXXX, TREZ SUCEAVAE-mail:  
dspsv@dspsv.ro;  www.dspsv.ro                                                                                      
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- coordonează, organizează şi evaluează programele naţionale de sănătate ce se derulează în 

teritoriul arondat şi exercită atribuţii specifice de control în sănătatea publică, prin 

personalul împuternicit, cu aprobarea Ministerului Sănătăţii; 

- prin serviciile de supraveghere medicală, coordonează, organizează, evaluează şi participă 

la realizarea programelor naţionale de sănătate ce se derulează în teritoriul arondat şi 

exercită atribuţii specifice de control în sănătatea publică, în domeniile de competenţă, prin 

personalul împuternicit de Ministerul Sănătăţii; 

- în colaborare cu autorităţile locale, cu instituţii de învăţământ şi organizaţii guvernamentale 

şi nonguvernamentale, organizează activităţi în domeniul medical al sănătăţii publice; 

- coordonează serviciile de asistenţă medicală din teritoriu, organizează, coordonează şi 

participă la asistenţa medicală în caz de calamităţi, epidemii, catastrofe şi alte situaţii 

deosebite, organizează, coordonează şi răspund de pregătirea reţelei sanitare pentru apărare, 

sub coordonarea Ministerului Sănătăţii; 

- participă la coordonarea acordării primului ajutor calificat împreună cu inspectoratele 

pentru situaţii de urgenţă şi cu alte structuri ale Ministerului Sănătăţii; 

- organizează culegerea şi prelucrarea datelor statistice de la toţi furnizorii de servicii 

medicale, indiferent de forma de organizare, întocmesc şi transmit rapoarte statistice 

periodice către instituţiile desemnate în acest scop; 

- furnizează date statistice către alte autorităţi, la solicitare, cu respectarea confidenţialităţii 

datelor personale; 

-  desemnează reprezentanţi în consiliul de administrare al spitalelor din subordine, precum 

şi din unităţile din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale; 

- avizează şi supun aprobării conducerii Ministerului Sănătăţii propunerile privind structura 

organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirilor unităţilor 

sanitare din subordinea acestora; 

- monitorizează afişarea pe site-ul spitalelor publice a proiectelor bugetelor de venituri şi 

cheltuieli şi analizează execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli lunare şi trimestriale, pe 

care le înaintează Ministerului Sănătăţii, pentru unităţile subordonate; 

- la cererea unor persoane fizice sau juridice, efectuează, potrivit dispoziţiilor legale, servicii 

medicale de sănătate publică, pentru care se percep tarife potrivit actelor normative în 

vigoare. 

 

5. Structura organizatorică a instituţiei: 

 

 

 

Nr. Total personal 

al instituţiei  

 

Din care: 

 

 

Nr. Personal de 

conducere al 

instituţiei 

Nr. Personal de 

conducere al 

serviciilor, 

birourilor, 

compartimentelor 

 

 

Nr. Personal de 

execuţie 

131 3 10 118 

 

             Personalul din cadrul DSP Suceava în anul 2016 a fost format din 50 angajaţi ca 

funcţionari publici şi 81 angajaţi ca personal contractual. 

 



3 
 

6. Puncte de lucru în judeţ:  

a) Punct de lucru fix Rădăuţi – personal contractual şi funcţionari publici inclusiv laborator de 

analize; 

b) Punct de lucru fix Câmpulung Moldovenesc – personal contractual şi funcţionari publici 

inclusiv laborator de analize; 

c) Punct de lucru fix Vatra Dornei– personal contractual şi funcţionari publici fără laborator de 

analize; 

 

7. Compartimente/birouri/laboratoare/servicii din cadrul DSP Suceava: 

- Compartiment Evaluare  factori de risc din mediu de viaţă şi muncă 

- Compartiment Supraveghere Epidemiologică şi Control Boli Transmisibile 

- Serviciul Control în sănătate publică  

- Compartiment Evaluarea şi promovarea sănătăţii 

- Laborator Diagnostic Microbiologic 

- Laborator Chimie sanitară/Toxicologie 

- Laborator Igiena radiaţiilor 

- Compartiment Asistenţă medicală şi programe 

- Compartiment Statistică/informatică în sănătate publică 

- Biroul Buget-finanţe/Contabilitate    

- Serviciul Administrativ şi Mentenanţă 

- Compartiment Achiziţii publice 

- Compartiment Audit public intern 

- Birou RUNOS 

- Compartiment  Juridic 

- Compartiment  Avize/Autorizări şi Relatii cu Publicul 

- Secretariat/Registratură 
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Activităţi, lucrări din cadrul Biroului Resurse Umane, desfăşurate şi 

realizate, în anul 2016 

 

Structura de personal a Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană Suceava este formată din 

131 posturi: 50 functii publice şi 81 funcţii contractuale. 

Statul de funcţii al DSP Suceava s-a întocmit şi supus spre aprobare la Ministerul Sănătăţii. 

S-au întocmit decizii privind stabilirea drepturilor salariale ca urmare a modificărilor gradaţiilor, 

sporurilor, salariilor de bază, suspendari ale contractului individual de muncă/raport de serviciu). 

În anul 2016, drepturile salariale ale personalului DSP Suceava au fost stabilite şi acordate 

conform următoarelor acte normative: cu data de 1 august 2016-OUG nr.20/2016 privind 

modificarea si completarea OUG nr.57/2015. Statele de plată s-au întocmit şi calculat lunar, 

conform prevederilor legale şi cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate pentru anul 2016.  

Evidenţa personalului şi a drepturilor salariale s-a realizat prin raportarea acestora în 

formatele standard, conform legislaţiei: Registrul de evidenţă al salariaţilor în format electronic-

REVISAL, Portal privind managementul funcţiei publice, declaraţia 112-privind obligaţiile de 

plată a contribuţiilor sociale, impozitul pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, 

declaraţia 205 privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de 

venit. 

Au fost eliberate adeverinţe de salariat (privind încadrarea în funcţie, drepturi salariale, 

vechimea în muncă/specialitate, stagiu de cotizare, etc) . 

Din cei 45 de functionari publici din cadrul institutiei propusi sa urmeze un curs de 

perfectionare in anul 2016, au participat si absolvit cursuri de perfectionare, organizate de furnizori 

de programe acreditaţi, un numar de 36 functionari publici, în următoarele domenii: proceduri şi 

analize în instituţiile publice, comunicare şi relaţii publice, mecanisme şi decizii în instituţii 

publice, management performant în instituţiile publice, finanţe publice, audit public, achiziţii 

publice, performanţă în sectorul public, transparenţă şi liber acces la informaţiile de interes public, 

managementul informaţiilor clasificate, elaborarea, managementul si implementarea proiectelor cu 

finanţare europeană, asigurarea asistentei medicale de sănătate publică, promovarea sănătăţii, 

asistenţă medicală de urgenţă, control în sănătate publică, programe de sănătate, resurse umane în 

sistem sanitar, formare profesională, drept administrativ. 

De asemenea, medicii şi personalul medico-sanitar (personal contractual), în număr de 19 

au urmat cursuri de perfecţionare în domenii de specialitate în care îşi desfăşoară activitatea, şi 
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anume: radioprotectie, managementul deşeurilor, asigurarea calităţii în laborator, controlul şi 

expertiza produselor comercializate, comunicare şi dezvoltare personală,  informatică. 

S-a asigurat suportul logistic pentru completarea şi depunerea declaraţiilor de avere şi 

interese de către funcţionarii publici/ personal contractual din cadrul DSP Suceava, care au avut 

obligatia declarării averii şi intereselor, în termenele legale şi s-a procedat la verificarea acestora, 

înregistrarea în Registrul declaraţiilor de avere şi interese şi transmiterea în copie certificată la 

Agenţia Naţională de Integritate. 

Au fost redactate răspunsuri la petiţii, memorii, întrebări şi interpelări. 

 S-au primit, verificat şi transmis la Ministerul Sănătăţii dosarele medicilor care  

s-au înscris la examenul pentru obţinerea gradului de medic specialist. 

În anul 2016 au fost înregistrate, verificate şi trimise la Ministerul Sănătăţii un număr de 23 

de dosare pentru obţinerea certificatelor de conformitate privind recunoaşterea calificărilor de 

medic/medic dentist/farmacist/ în statele membre ale Uniunii Europene (15 medici, 5 medici 

dentisti, 3 farmacisti) şi un dosar pentru eliberarea certificatelor de medic specialist/primar. 

S-a verificat îndeplinirea condiţiilor de participare la concursul de intrare în rezidenţiat, 

sesiunea noiembrie 2016, pentru 21 de participanţi; s-au primit dosarele de înscriere şi s-a transmis 

documentaţia la Ministerul Sănătăţii. 

 La data de 01.12.2016 s-a desfiintat Centrul Judeţean de Aparatură Medicală Suceava aflat 

in subordinea DSPJ Suceava intrucat cheltuielile depaseau veniturile realizate prin contractele cu 

furnizorii de servicii medicale si nu avea acreditarea Directiei de Dispozitive Medicale. 

 S-au întocmit situaţii, raportari şi dări de seamă statistice privind personalul şi drepturile 

salariale aferente, pentru aparatul propriu şi spitale respectiv Serviciul de Ambulanţă, lunar şi la 

solicitarea Ministerului Sănătăţii, Direcţiei Judeţene de Statistică, şi a altor instituţii. 

În judeţul Suceava, funcţionează 12 spitale (9 publice şi 3 private). Prezentăm în tabelul de 

mai jos, categoria de clasificare a spitalelor din judeţul Suceava: 

Spitale publice 

Nr. 

crt. 

Denumire spital Populatie Nr. 

paturi 

Categ. 

clasificare 

1 Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sf.Ioan cel 227402 1200 III 
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Nou „ Suceava 

2 Spitalul Municipal „Sf.Doctori Cosma şi 

Damian” Rădăuţi 

156789 460 IV 

3 Spitalul Municipal Fălticeni 134565 337 IV 

4 Spitalul Municipal Cîmpulung 

Moldovenesc 

53841 246 IV 

5 Spitalul Municipal Vatra Dornei 45579 183 IV  

6 Spitalul Orăşenesc Gura Humorului 64762 113 IV  

7 Spitalul de Boli Cronice  Siret 26426 82 V  

8 Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret 26426 210 V 

9 Spitalul de Psihiatrie Cîmpulung 

Moldovenesc 

53841 70 V 

  

Spitale private 

Nr. 

crt. 

Denumire spital Nr. 

paturi 

Categ. 

clasificare 

1 Spitalul Bethesda  48 V 

2 Centrul de îngrijiri paliative”Sf.Luca” 44 V 

3 Centrul de îngrijiri paliative”Ilişeşti” 48 V 

   

TOTAL (spitale publice si private)                   3041 PATURI                                                                                     

  

   În afara  spitalelor,  în judeţul Suceava funcţionează 5 unităţi medico-sociale: 

 Unitatea Medico-Socială Broşteni – 25 paturi 

 Unitatea Medico-Socială Mălini- 20 paturi 

 Unitatea Medico-Socială Vicovu de Sus- 25 paturi 

 Unitatea Medico-Socială Dumbrăveni- 25 paturi 

 Unitatea Medico-Socială Zvorâştea- 25 paturi. 

 

În aceste centre sunt îngrijiţi atât pacienţii- cazuri sociale, cât şi bolnavii cronici. 
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Referitor la unităţile de asistenţă medico-socială, lunar se întocmesc şi raportează la 

Ministerul Sănătăţii situaţii referitoare la sumele consumate, număr pacienţi internaţi. 

De asemenea, în judeţ funcţionează 4 centre de permanenţă, în relaţii contractuale cu CASJ 

Suceava: 

 Centru de permanenţă  Vicovu de Sus, cu desfăşurarea activităţii în regim de gardă 

cu sediul stabil. Asistenţă medicală este asigurată de 5 medici de familie şi 5 

asistenţi medicali. Zonele acoperite şi populaţia deservită de către centru de 

permanenţă sunt: urban -oraş.Vicovu de Sus-15.929 loc; -rural(com.Putna-3908 

loc., com. Gălăneşti -2843 loc.); total populaţie centru de permanenţă: 22680; 

 Centru de permanenţă Cajvana cu desfăşurarea activităţii în regim de gardă cu 

sediul stabil. Asistenţă medicală este asigurată de 6 medici de familie şi 6 asistenţi 

medicali. Zonele acoperite şi populaţia deservită de către centru de permanenţă 

sunt:  urban –oraş.Cajvana 9279; rural (com. Cacica -4405 loc., com.Botoşana-2638 

loc., com.Stulpicani- 6100 loc., Sasca Mica-908 loc.); total populaţie centru de 

permanenţă: 23330 ; 

 Centrul de permanenţă fix „MEDFAM BUCOVINA NORD” care funcţionează, prin 

rotaţie, în cabinetele medicale ale medicilor de familie asociaţi, în următoarele 

locaţii: C.M.A.-dr.Dascăl Evghenia şi dr.Dascăl Octavian, C.M.I.-dr.Iatentiuc Lola 

Dana cu sediul în comuna Straja-5912, C.M.I.-dr.Şuiu Ion cu sediul în 

com.Brodina-4008 loc., C.M.I.-dr.Şuiu Tatiana cu sediul în comuna Bilca-3872 

loc., C.M.I. –dr.Hlamaga Rodica cu sediul în comuna Ulma-2299 loc.); total 

populaţie centru de permanenţă: 16.091. 

 Centrul de permanenta fix „Obcinele Bucovinei” cu sediul in localitatea Paltinu 

nr.333 comuna Vatra Moldovitei – judetul Suceava. Centrul de permanenta isi 

desfasoara activitatea in sistem de garda asigurata de 5 medici si 5 asistenti medicali 

de luni pana vineri incepand cu ora 15 pana a doua zi dimineata la orele 8, iar in 

zilele de sambata, duminica si sarbatorile legale pe toata durata zilei. Zona arondata 

este formata din comunele: Moldovita, Vatra Moldovitei, Frumosu. 

În judeţul Suceava îşi desfăşoara activitatea 63 de asistenţi medicali comunitari şi 7 

mediatori sanitari. În anul 2016 s-a realizat îndrumarea metodologică şi colaboarea cu cu toate 

primăriile din judeţ privind: organizarea şi desfăşurarea activităţii de asistenţă medicală 

comunitară, asigurarea necesarului de asistenţi comunitari şi mediatori sanitari, conform 

solicitărilor primăriilor şi aprobării Ministerului Sănătăţii, stabilirea şi acordarea drepturilor 

salariale pentru aceştia. 
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COMPARTIMENT JURIDIC 

RAPORT DE ACTIVITATE pentru anul 2016 

 

 În cadrul Compartimentului Juridic din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană 

Suceava activează un consilier juridic ce îndeplineşte atribuţiile stabilite conform prevederilor 

legale stipulate în Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1078/2010 privind aprobarea regulamentului 

de organizare şi funcţionare a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi 

a municipiului Bucureşti. 

 În anul 2016 activitatea Compartimentului Juridic din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică 

Judeţeană Suceava a constat în: 

- asigurarea respectării legislaţiei, apărarea proprietăţii publice şi private aflate în 

administrarea Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană Suceava, a unităţilor din subordine, 

precum şi buna gospodărire a mijloacelor materiale şi financiare din patrimoniu; 

- redactarea de cereri de chemare în judecată, de întâmpinări, de exercitări ale căilor de atac 

în instanţe, cu aprobarea conducerii Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană Suceava; 

- reprezentarea şi apărarea intereselor instituţiei publice în instanţele judecătoreşti, ale altor 

organe cu caracter jurisdicţional, precum şi în cadrul oricărei proceduri prevăzute de lege, 

în baza delegării date de conducere; 

- cauzele în care Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Suceava a fost parte în anul 2016, 

sunt după cum urmează: 

- Dosar Nr.8822/314/2016- petent Dascălu Gheorghe/ Plângere contravenţională, solicită 

înlocuirea sancţiunii contravenţională la PVCSC seria SV Nr. 0319/07.10.2016, în cuantum 

de 1500 lei cu sancţiunea „avertisment”- prima instanţă- Judecătoria Suceava, stadiu 

procesual: fond, nesoluţionat până în prezent; 

- Dosar Nr.1899/285/2016- petent UAT Com. Gălăneşti/ Plângere contravenţională, solicită 

anularea sancţiunii contravenţională la PVCSC seria SV Nr. 0319/07.10.2016, în cuantum 

de 3000 lei - prima instanţă-Judecătoria Rădăuţi, SC nr. 2184/14.09.2016: admite în parte 

plângerea formulată de UAT Com. Gălăneşti, înlocuieşte cu „ Avertisment” amenda; DSP 

Judeţeană Suceava a introdus Apel în termen legal- nesoluţionat până în prezent; 

- Dosar Nr.1254/334/2016- petent Com. Dorna Candrenilor/ Plângere contravenţională, 

solicită înlocuirea sancţiunii contravenţională la PVCSC seria SV Nr. 0114/07.07.2016, în 

cuantum de 4000 lei cu sancţiunea „avertisment”- prima instanţă-Judecătoria Vatra Dornei: 

Hotărârea nr. 958/2016/28.11.2016 Respinge ca neîntemeiată plângerea contravenţională 

formulată de către petenta Com. Dorna Candrenilor, în contradistoriu cu intimata DSP 

Judeţeană Suceava, împotriva PVCSC seria SV nr. 0114/07.07.2016, cu drept de a formula 

apel; până în prezent petenta nu a introdus Apel; 

- Dosar Nr. 2903/314/2016- petent Niga Mihai/ Plângere contravenţională, solicită 

înlocuirea sancţiunii contravenţională la PVCSC seria SV Nr. 0205/17.03.2016, în cuantum 

de 3000 lei cu sancţiunea „avertisment”- prima instanţă- Judecătoria Suceava:  SC nr. 

3878/20.10.2016 Admite excepţia necompetenţei teritoriale, declină competenţa către 

Judecătoria Gura Humorului/ fără cale de atac;în prezent dosarul în speţă se află pe rol la 

judecătoria Gura Humorului, stadiu procesual: fond, nesoluţionat până în prezent; 

- realizarea evidenţei actelor normative cu aplicare în sistemul sanitar, publicate în 

Monitorul Oficial al României şi a celor cu caracter general sau privind eventuale situaţii 

financiar-contabile ce se regăsesc în activitatea Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană 

Suceava; 
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- avizarea, la cerea conducerii instituţiei a actelor care pot angaja răspunderea patrimonoală 

a persoanei juridice, precum şi orice acte care produc efecte juridice ( decizii, procese-

verbale şi hotărâri întocmite în cadrul Comitetului Director- în calitate de secretar, note 

interne, certificarea copiilor „ conform cu originalul, etc.); 

- preocuparea de obţinere a titlurilor executorii şi sesizarea directorului exec. adj. economic 

în vederea luării măsurilor necesare pentru realizarea executării silite a drepturilor de 

creanţă, iar pentru realizarea altor drepturi, sesizarea organului de executare silită 

competent, după caz, dacă se impune; 

- preocuparea privind luarea măsurilor necesare în vederea întăririi ordinii şi disciplinei, 

prevenirea încălcării legislaţiei şi a oricăror altor abateri; 

- asigurarea de consultanţă juridică compartimentelor din cadrul Direcţiei de Sănătate 

Publică Judeţeană Suceava; 

- asigurarea informării personalului privind actele normative din domeniul de activitate al 

Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană Suceava; 

- întocmirea, de lucrări cu caracter juridic, respectiv: 

- s-au înregistrat un număr de 25 răspunsuri la solicitările diferitelor instituţii ( Instituţia 

Prefectului, inspectorate de poliţie, primării, spitale, Ministerul Sănătăţii, Avocatul 

Poporului, alte instituţii, etc.); 

- reprezentarea intereselor Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană Suceava, în instanţe, 

având ca obiect: anulare procese- verbale de constatare şi sancţionare a 

contravenţiilor/plângeri contravenţionale la HGR          Nr. 857/24.08.2011, privind 

stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice, cu 

modificările şi completările ulterioare, litigii de muncă, etc.; 

- participarea în comisiile privind inventarierea OI şi MF din cadrul instituţiei, alte comisii, 

etc.; 

- participarea ca reprezentant al Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană Suceava, desemnată 

de către Ministerul Sănătăţii prin ordin, în calitate de membru sau membru supleant, în 

cadrul unor Consilii de administraţie ce funcţionează la nivelul  spitalelor din judeţ; 

- asigurarea punerii în aplicare a măsurilor dispuse de instanţele judecătoreşti, pentru 

pesoanele în speţă, respectiv: a măsurii obligării la tratament medical, a măsurii internării 

medicale, prevăzute de ART.109 şi ART.110- Cod Penal, precum şi măsura internării 

medicale provizorii, prevăzută de ART.247 CPP, după cum urmează: din totalul de 29 

măsuri dispuse, 18 au fost conform ART.109 CP, 10 au fost conform ART.110 CP şi 1 

conform ART.247 CPP; 

- asigurarea punerii în aplicare a măsurilor dispuse de instanţele judecătoreşti, respectiv 

acţiunea având ca obiect „ punerea sub interdicţie”, în conformitate cu dispoziţiile Art. 940 

din Noului Cod de Procedură Civilă, care în anul 2016 au fost în număr de 132 de acţiuni 

ale reclamanţilor în contradictoriu cu pârâţii în speţă; 

- asigurarea evidenţei proceselor- verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, 

respectiv înregistrare, comunicare către contravenient în cazul în care acesta refuză se 

semneze procesul-verbal în speţă, comunicarea proceselor- verbale neatacate la instanţa 

competentă, în termenul legal, către primării sau după caz către AJFP-uri, respectiv 

Servicii Fiscale municipale, orăşeneşti, în vederea preluării debitelor provenite din 

sancţiuni contravenţionale/ amenzi aplicate de către personalul împuternicit din cadrul 

instituţiei, de către aceste entităţi. Astfel s-au înregistrat un număr de 103 sancţiuni 

aplicate, respectiv 57 sancţiuni contravenţionale şi 46 sancţiuni „ AVERTISMENT”, după 

cum urmează: 

- din 57 sancţiuni contravenţionale: 

- 31 amenzi – achitate integral, respectiv în cuantumul aplicat contravenientului de către 

pesonalul împuternicit să aplice sancţiunile contravenţionale din cadrul Direcţiei de 

Sănătate Publică Judeţeană Suceava; 
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- 5 amenzi - comunicate în vederea preluării debitelor acestora, de către primării sau după 

caz, de către       AJFP-uri, respectiv Servicii Fiscale municipale, orăşeneşti; 

- 21 amanzi - preluate în debit de către primării sau după caz, de către AJFP-uri, respectiv 

Servicii Fiscale municipale, orăşeneşti ; 

- din numărul total de amenzi aplicate, respectiv 57,  au fost contestate la instanţele 

judecătoreşti competente, un număr de 4 amenzi. 

 

 

RAPORTARE PRIVIND ACTIVITATEA DE AUDIT INTERN  

 

În anul 2016, funcţia de audit public intern la Direcţia de Sănătate Publică Suceava a fost 

exercitată la nivel de compartiment, în subordinea directă a conducătorului instituţiei, cuprinzând 1 

post de auditor superior, aprobat şi ocupat. La unitatea din subordine, respectiv Centrul Judeţean 

de Aparatură Medicală, nu este constituită structură de audit intern, funcţia de audit intern fiind 

exercitată de către compartimentul de audit din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Suceava. 

 Activitatea de audit public intern s-a desfăşurat în baza Planului multianual de audit intern 

pentru perioada 2016-2018 şi în baza Planului anual pentru anul 2016.  

Planul de audit public intern pentru anul 2016 a fost elaborat  în  baza referatului de 

justificare iar selectarea misiunilor de audit s-a efectuat  în funcţie de evaluarea riscului asociat 

diferitelor structuri, sugestiile coducătorului unităţii, numărul  entităţilor subordonate , temele 

defalcate din planul UCAAPI şi recomandările Camerei de Conturi Suceava 

 

Misiunile de audit efectuate în anul 2016 au fost: 

1.  Asigurarea conformităţii operaţiunilor de achiziţie a produselor  biocide cu cadrul 

legislativ şi normativ specific la Direcţia de Sănătate Publică Suceava 

2. Determinarea veniturilor proprii la Direcţia de Sănătate Publică Suceava 

3. Plăţile efectuate pentru acoperirea cheltuielilor cu investigaţii paraclinice decontate din 

bugetul de stat şi din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii la structura UPU din 

cadrul  Spitalului Judeţean de Urgenţă „Sf. Ioan cel Nou”  Suceava 

4. Utilizarea creditelor bugetare, alocate prin transfer de la bugetul de stat către 

Autoritatea administraţiei locale a municipiului Fălticeni, pentru finanţarea reparaţiilor 

capitale, aparaturii şi echipamentelor medicale. 

5. Utilizarea creditelor bugetare, alocate prin transfer de la bugetul de stat către 

Autoritatea administraţiei locale a municipiului Vatra- Dornei, pentru finanţarea 

reparaţiilor capitale, aparaturii şi echipamentelor medicale. 

6. Utilizarea creditelor bugetare, alocate prin transfer de la bugetul de stat către 

Autoritatea administraţiei locale a oraşului Siret, pentru finanţarea reparaţiilor capitale, 

aparaturii şi echipamentelor medicale. 

 

În urma efectuării misiunilor de audit public intern s-au întocmit rapoarte  în conformitate 

cu prevederile Legii 672 din 2002 privind auditul public intern, cu modificările şi completările 

ulterioare, prin care s-au efectuat recomandări pentru remedierea deficienţelor constatate. Toate 

recomandările efectuate de către compartimentul de audit public intern  au fost avizate şi însuşite 
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de către conducerea entităţii. La nivelul compartimentului de audit public intern există un sistem 

de urmărire periodică a implementării recomandărilor formulate prin rapoartele de audit intern. 

Misiunile de audit public intern s-au desfăşurat în baza obiectivelor de audit şi a riscurilor 

semnificative identificate pentru activităţile auditate. Ca urmare a desfăşurării acestor misiuni, 

compartimentul de audit intern a raportat periodic asupra punctelor forte, asupra problemelor, 

concluziilor şi recomandărilor rezultate. 

La nivelul instituţiei a continuat şi în anul 2016 procesul de evaluare a stadiului de 

implementare a sistemului de control intern/managerial, ceea ce a readus în prim plan problematica 

controlului intern şi rolul auditului în evaluarea proceselor de management al riscurilor, de control 

şi de guvernanţă. 

La nivelul conducerii instituţiei s-a manifestat un interes constant privind operaţionalizarea 

unui sistem de control intern/managerial capabil să ofere informaţii relevante asupra unor elemente 

sensibile cu potenţial de risc semnificativ, ce pot influenţa gradul de îndeplinire a obiectivelor 

structurilor din cadrul acestora. 

 

 

 

COMPARTIMENTUL DE SUPRAVEGHERE EPIDEMIOLOGICA  

SI CONTROL BOLI TRANSMISIBILE 

 

In cursul anului 2016 activitatea compartimentului a urmarit realizarea obiectivelor 

specifice, stabilite de Programele Nationale de Boli Transmisibile. In scopul protejarii sanatatii 

populatiei impotriva principalelor boli care pot fi prevenite prin vaccinare s-au derulat urmatoarele 

activitati: au fost preluate de la depozitul UNIFARM, transportate si depozitate la nivelul DSP 

Suceava vaccinurile repartizate de MS, asigurindu-se apoi distribuirea acestora in teritoriu catre 

furnizorii de servicii medicale (298 medici de familie, 7 maternitati ), in baza contractelor de 

furnizare incheiate. Se asigura preluarea si centralizarea documentelor pentru decontarea acestor 

servicii medicale. 

La nivelul compartimentului se tine evidenta centralizata, in format electronic, a 

consumului si necesarului de vaccin, date care se transmit lunar catre CNSCBT Bucuresti. 

Trimestrial au fost instruiti medicii vaccinatori cu privire la modul de realizare, inregistrare si 

raportare a vaccinarilor. S-au tiparit 400 brosuri continand procedure pentru respectarea lantului de 

frig in depozitarea si transportul vaccinurilor care au fost distribuite tuturor furnizorilor de servicii 

medicale. 

 In cursul anului 2016 s-au efectuat urmatoarele imunizari : 

 5.920 copii vaccinati cu BCG si s-au consumat 17.520 doze vaccin, 

 5.829 copii vaccinati cu Hep.B ped. ; 

 10.352 copii vaccinati cu vaccin hexavalent carora li s-au administrat 16.147 

doze vaccin (vaccinare+revaccinare) 

 141 copii vaccinati cu vaccin pentavalent, 

 4.597 copii vaccinati cu vaccin tetravalent; 

 15.546 copii vaccinati cu vaccin ROR; 

 7.283 copii vaccinati cu vaccin dT; 

 1.501 copii vaccinati cu vaccin VPI; 

 3.363 gravide vaccinate cu vaccin VTA 
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Au fost distribuite unitatilor medicale pentru persoanelor din grupele de risc 8.800 doze 

vaccin antigripal sezonul 2016 - 2017 din care s-au vaccinat 8.714 persoane pana la sfarsitul anului 

2016. 

 

Am continuat implementarea Registrului Naţional de Vaccinări, conform Ord. M.S. nr. 

1234/2011, care asigură suportul tehnic pentru raportarea într-un sistem informatic unic a 

vaccinărilor efectuate de către toţi furnizorii de servicii medicale, fiind astfel facilitat accesul la 

analize statistice lunare, trimestriale şi anuale ale datelor înregistrate în teritoriul arondat DSP 

Suceava şi luarea promptă a măsurilor care se impun. 
 

Lunar s-a efectuat verificarea, înregistrarea şi raportarea vaccinărilor de la 298 furnizori de 

servicii medicale – cabinete medicale de medicina de familie,  maternitati. 

 

S-au derulat,conform metodologiei, doua anchete epidemiologice ale gradului de acoperire 

vaccinala, in lunile februarie si august 2015, la copiii in varsta de 12 si respectiv 24 de luni cu 

urmatoarele rezultate: 
 

Tip vaccin Nr copii complet vaccinati (la 1 

sept 2016) 

% copii corect vaccinati 

La varsta de 

12 luni 
La varsta de 18 

luni 
La 1 an La 18 

luni 

Vaccin BCG 498 536 96,66% 90,85% 

Vaccin hepatic B 456 514 89,13% 87,09% 

Vaccin DTPa 374 505 72,57% 51,97% 

Vaccin HIB 374 505 72,57% 51,97% 

Vaccin poliomielitic 374 505 72,57% 51,97% 

Vaccin ROR 315 492 61,18% 83,50% 

Total copii 

investigati 

515 555   

Motivele nevaccinarii sint reprezentate de : 

- contraindicatii medicale-12,57 % 

- refuz parinte-18,76% 

- neprezentare-60,92% 

- nascut in starinatate-3,09% 

- lipsa vaccin-0,77% 
 

In cadrul programului national  de supraveghere si control al bolilor transmisibile prioritare 

s-au supravegheat, inregistrat si raportat , conform legislatiei in vigoare, cazurile de boli 

transmisibile. 

 

In anul 2016 s-au raportat 7544 cazuri de boli infectioase dintre care 848 au fost raportate 

pe Fise unice conform HG 589/2007. Au evoluat focare epidemice de HAV de tip A in 4 

comunitati, 4 focare de scarlatina,11 focare de varicela, 14 focare de oreion,2 focare de rujeola, 2 

focare de TIA si 1 focar de rabie. S-au distribuit cantitati importante de substante dezinfectante (in 

special in scolile din localitatile cu focare in evolutie dar si in comunitatile afectate) in valoare de 

aprox .31731 lei si s-au administrat 273 doze de vaccin antihepatitic A. 

 

 Se asigura testarea prin laboratorul DSP a bolilor transmisibile prioritare, in 2016 fiind 

efectuate 5374 analize coproculturi, 3517 analize exudate faringiene, 2197 reactii serologice, 8541 

analize pentru prevenirea si controlul infectiilor nozocomiale. 
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S-a asigurat refacerea rezervei antiepidemice prin completarea stocurilor existente conform 

baremului stabilit prin ord. MS 1254/2005.S-au realizat un numar de 32 dezinfectii in focare de 

boli transmisibile. 
 

În cadrul supravegherii epidemiologice a bolilor transmisibile prevenibile prin vaccinare au fost 

administrate un număr de: 

 177 doze de vaccin anti-hepatita  B ( in cadrul accidentelor post expunere la produse biologice, 
contacti cazuri HVB); 

273 doze vaccin anti HAV tip A 

  

S-au derulat 93 actiuni de supraveghere epidemiologica si un studiu privind infectia cu 

virusul hepatitei B la gravide. 
 

In cadrul  Programului de prevenire, supraveghere şi control al infecţiei HIV – ne-am 

implicat in asigurarea screeningului HIV al femeii gravide si al persoanelor din categoriile la risc. 

S-a intocmit baza judeteana de evidenta si s-au raportat lunar situatiile solicitate la Ministerul 

Sanatatii. 

- efectuarea testelor specifice de screening, astfel: 2394 teste rapide si 385 teste ELISA cu 

19 cazuri pozitive confirmate prin test Western Blott 

- au fost luate in evidenta persoanele cu infectie HIV nou depistate 

-s-au distribuit maternitatilor din judet un numar de 1968 teste rapide 

 

 In cadrul Programului de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei - ce are ca 

obiectiv reducerea prevalentei si mortalitatii prin tuberculoză, in colaborare cu coordonatorul 

tehnic judetean, s-au derulat activitatile prevazute de normele in vigoare, s-au achizitionat 

materiale si substante dezinfectante, s-au distribuit pliante si materiale care s-au folosit in 

campaniile de IEC derulate in colaborare cu Compartimentul de promovare a sanatatii. 

S-a intervenit in 2 focare de TBC,unul de colectivitate si unul familiale prin coordonarea 

anchetei epidemiologice, distribuire de substante dezinfectante, masuri de educatie pentru sanatate. 

S-a urmărit creşterea calităţii serviciilor medicale în spitale prin îmbunatatirea 

managementului infecţiilor nosocomiale. În cadrul acestui obiectiv de activitate s-au depistat în 

cursul anului 2016 un număr de 348 cazuri infecţii nosocomiale în sistem de rutină, reprezentand o 

incidenta de 0,38% la nivel judetean. 

 

In laboratorul DSP s-au efectuat un numar de 8541 analize in cadrul activitatii de prevenire si 

control a infectiilor nosocomiale. 
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LABORATOR  MICROBIOLOGIE, CHIMIE SI TOXICOLOGIE 

 

AN 2016 

    nr. 
crt obiectivul 

chimie 
Sv 

microbiolog 
Sv cîmpulung rădăuți toxicologie TOTAL 

12 Apă potabilă retea-mediul urban: 0 0 0 0 0 0 

   nr. probe investigate cu lab. chimie 717 0 32 235 0 984 

  nr. probe necorespunzătoare 28 0 3 3 0 34 

   nr. analize 1387 0 45 267 0 1699 

   nr. analize necorespunzătoare 32 0 6 3 0 41 

   nr. probe investigate cu lab. microbiologie 0 839 32 278 0 1149 

  nr. probe necorespunzătoare 0 26 0 4 0 30 

   nr. analize 0 2454 69 653 0 3176 

   nr. analize necorespunzătoare 0 49 0 5 0 54 

13 Apă potabilă retea-mediul rural: 0 0 0 0 0 0 

   nr. probe investigate cu lab. chimie 766 0 27 69 0 862 

  nr. probe necorespunzătoare 161 0 0 3 0 164 

   nr. analize 2286 0 31 99 0 2416 

   nr. analize necorespunzătoare 196 0 0 3 0 199 

   nr. probe investigate cu lab. microbiologie 0 781 27 99 0 907 

  nr. probe necorespunzătoare 0 197 0 1 0 198 

   nr. analize 0 2175 59 235 0 2469 

   nr. analize necorespunzătoare 0 483 0 1 0 484 

14 Apă de fântână 0 0 0 0 0 0 

   nr. probe investigate cu lab. chimie 420 0 0 237 0 657 

  nr. probe necorespunzătoare 126 0 0 10 0 136 

   nr. analize 2128 0 0 766 0 2894 
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   nr. analize necorespunzătoare 147 0 0 17 0 164 

   nr. probe investigate cu lab. microbiologie 0 377 7 250 0 634 

  nr. probe necorespunzătoare 0 211 6 119 0 336 

   nr. analize 0 1288 24 750 0 2062 

   nr. analize necorespunzătoare 0 617 22 301 0 940 

15 Apă potabilă SCSP 0 0 0 0 0 0 

   nr. probe investigate cu lab. chimie 53 0 0 3 0 56 

  nr. probe necorespunzătoare 9 0 0 2 0 11 

   nr. analize 276 0 0 9 0 285 

   nr. analize necorespunzătoare 10 0 0 2 0 12 

   nr. probe investigate cu lab. microbiologie 0 81 0 4 0 85 

  nr. probe necorespunzătoare 0 24 0 3 0 27 

   nr. analize 0 389 0 16 0 405 

   nr. analize necorespunzătoare 0 74 0 11 0 85 

16 Ape minerale / plate îmbuteliate 0 0 0 0 0 0 

   nr. probe investigate cu lab. chimie 50 0 0 0 0 50 

  nr. probe necorespunzătoare 3 0 0 0 0 3 

   nr. analize 193 0 0 0 0 193 

   nr. analize necorespunzătoare 3 0 0 0 0 3 

   nr. probe investigate cu lab. microbiologie 0 462 0 0 0 462 

  nr. probe necorespunzătoare 0 76 0 0 0 76 

   nr. analize 0 2675 0 0 0 2675 

   nr. analize necorespunzătoare 0 226 0 0 0 226 

17 Apă de îmbăiere – bazine de înot 0 0 0 0 0 0 

   nr. probe investigate cu lab. chimie 155 0 0 0 0 155 

  nr. probe necorespunzătoare 83 0 0 0 0 83 

   nr. analize 285 0 0 0 0 285 

   nr. analize necorespunzătoare 96 0 0 0 0 96 
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   nr. probe investigate cu lab. microbiologie 0 150 0 0 0 150 

  nr. probe necorespunzătoare 0 40 0 0 0 40 

   nr. analize 0 765 0 0 0 765 

   nr. analize necorespunzătoare 0 79 0 0 0 79 

18 Alte ape 0 0 0 0 0 0 

   nr. probe investigate cu lab. chimie 42 0 0 0 0 42 

  nr. probe necorespunzătoare 0 0 0 0 0 0 

   nr. analize 206 0 0 0 0 206 

   nr. analize necorespunzătoare 0 0 0 0 0 0 

   nr. probe investigate cu lab. microbiologie 0 102 0 0 0 102 

  nr. probe necorespunzătoare 0 47 0 0 0 47 

   nr. analize 0 318 0 0 0 318 

   nr. analize necorespunzătoare 0 0 0 0 0 0 

19 Aer atmosferic 0 0 0 0 0 0 

   nr. probe investigate cu lab. chimie 0 0 0 0 0 0 

  nr. probe necorespunzătoare 0 0 0 0 0 0 

   nr. analize 0 0 0 0 0 0 

   nr. analize necorespunzătoare 0 0 0 0 0 0 

   nr. probe investigate cu lab. microbiologie 0 0 0 0 0 0 

  nr. probe necorespunzătoare 0 0 0 0 0 0 

   nr. analize 0 0 0 0 0 0 

   nr. analize necorespunzătoare 0 0 0 0 0 0 

20 Produse alimentare program (PN II) 0 0 0 0 0 0 

   nr. probe investigate cu lab. chimie 84 0 0 0 0 84 

  nr. probe necorespunzătoare 8 0 0 0 0 8 

   nr. analize 167 0 0 0 0 167 

   nr. analize necorespunzătoare 13 0 0 0 0 13 

   nr. probe investigate cu lab. microbiologie 0 2 0 0 0 2 
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  nr. probe necorespunzătoare 0 0 0 0 0 0 

   nr. analize 0 2 0 0 0 2 

   nr. analize necorespunzătoare 0 0 0 0 0 0 

21 Produse alimentare recoltate de inspecţia sanitară 0 0 0 0 0 0 

   nr. probe investigate cu lab. chimie 7 0 0 0 0 7 

  nr. probe necorespunzătoare 6 0 0 0 0 6 

   nr. analize 37 0 0 0 0 37 

   nr. analize necorespunzătoare 6 0 0 0 0 6 

   nr. probe investigate cu lab. microbiologie 0 41 0 0 0 41 

  nr. probe necorespunzătoare 0 0 0 0 0 0 

   nr. analize 0 76 0 0 0 76 

   nr. analize necorespunzătoare 0 0 0 0 0 0 

22 Produse alimentare la solicitare 0 0 0 0 0 0 

   nr. probe investigate cu lab. chimie 266 0 0 68 0 334 

  nr. probe necorespunzătoare 0 0 0 0 0 0 

   nr. analize 925 0 0 214 0 1139 

   nr. analize necorespunzătoare 0 0 0 0 0 0 

  nr. probe investigate cu lab. microbiologie 0 311 13 0 0 324 

  nr. probe necorespunzătoare 0 27 0 0 0 27 

   nr. analize 0 510 44 0 0 554 

   nr. analize necorespunzătoare 0 30 0 0 0 30 

23 Alte probe -soluie dezinfectie 0 0 0 0 0 0 

   nr. probe investigate cu lab. chimie 7 0 0 0 0 7 

  nr. probe necorespunzătoare 0 0 0 0 0 0 

   nr. analize 7 0 0 0 0 7 

   nr. analize necorespunzătoare 0 0 0 0 0 0 

   nr. probe investigate cu lab. microbiologie 0 0 0 0 0 0 

  nr. probe necorespunzătoare 0 0 0 0 0 0 
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   nr. analize 0 0 0 0 0 0 

   nr. analize necorespunzătoare 0 0 0 0 0 0 

24 nr.posturi de munca investigate cu lab.toxicologie 0 0 0 0 79 79 

25 probe prelevate din mediul de muncă-program-(PN II) 0 0 0 0 0 0 

  nr.probe prelevate din mediul de muncă-program-(PN II) 0 0 0 0 0 0 

  nr. probe necorespunzătoare 0 0 0 0 0 0 

  nr. analize toxicologie efectuate 0 0 0 0 0 0 

  nr. analize toxicologie necorespunzătoare 0 0 0 0 0 0 

26 probe prelevate din mediul de muncă-la solicitare 0 0 0 0 0 0 

  nr. probe prelevate din mediul de muncă-la solicitare 0 0 0 0 234 234 

  nr. probe necorespunzătoare 0 0 0 0 87 87 

  nr. analize toxicologie efectuate 0 0 0 0 234 234 

  nr. analize toxicologie necorespunzătoare 0 0 0 0 87 87 

27 analize biotoxicologice -program-(PN II) 0 0 0 0 0 0 

  nr. probe prelevate -program-(PN II) 0 0 0 0 0 0 

  nr. probe necorespunzătoare 0 0 0 0 0 0 

  nr. analize biotoxicologice efectuate 0 0 0 0 0 0 

  nr. analize biotoxicologice necorespunzătoare 0 0 0 0 0 0 

28 analize biotoxicologice -la solicitare 0 0 0 0 0 0 

  nr. probe prelevate -la solicitare 0 0 0 0 72 72 

  nr. probe necorespunzătoare 0 0 0 0 8 8 

  nr. analize biotoxicologice efectuate 0 0 0 0 72 72 

  nr. analize biotoxicologice necorespunzătoare 0 0 0 0 8 8 

29 Nr.coproculturi efectuate -  nr. total probe 0 716 353 749 0 1818 

  nr. total analize coproculturi 0 1984 1023 2367 0 5374 

   BDA-sectia Boli infectioase – nr. probe 0 253 0 371 0 624 

   BDA-ambulator – nr. probe 0 69 15 0 0 84 

   BDA-sectia Pediatrie  – nr. probe 0 362 0 198 0 560 
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   BDA-Medici de familie – nr. probe 0 5 0 2 0 7 

  BDA-cu plată – nr. probe 0 21 0 14 0 35 

  contacți dizenteric – nr. Probe 0 0 0 0 0 0 

  purtatori dizenteric – nr. Probe 0 0 0 0 0 0 

  contacți Salmonella – nr. probe 0 0 0 0 0 0 

  purtatori Salmonella – nr. probe 0 0 0 0 0 0 

  inscriere camine – nr. probe 0 0 0 0 0 0 

  inscriere camine cu plată– nr. probe 0 0 0 8 0 8 

  angajări– nr. probe 0 0 17 60 0 77 

  control medical periodic– nr. probe 0 0 321 96 0 417 

  vibrion holeric– nr. probe 0 0 0 0 0 0 

   TIA – nr. probe 0 6 0 0 0 6 

30 Nr.exudate nazofaringiene investigate -  nr. total probe 0 1130 88 769 0 1987 

  nr. total analize exudate 0 2431 314 772 0 3517 

   angine-sectii Boli infectioase – nr. probe 0 183 10 331 0 524 

   angine ambulator – nr. probe 0 448 78 21 0 547 

  angine colectivităţi – nr. probe  0 64 0 21 0 85 

  angine cu plată – nr. probe 0 252 0 71 0 323 

   contacti angine ambulator – nr. probe 0 0 0 141 0 141 

  contacti angine colectivităţi – nr. probe 0 0 0 179 0 179 

  contacti scarlatină – nr. probe 0 183 0 0 0 183 

  difterici – nr. probe 0 0 0 0 0 0 

   inscriere in camine – nr. probe 0 0 0 0 0 0 

   inscriere in camine cu plată– nr. probe 0 0 0 5 0 5 

  angajări– nr. probe 0 0 0 0 0 0 

  control medical periodic– nr. probe 0 0 0 0 0 0 

31 
Nr.probe investigate activ.de prevenire şi control al INC -  nr. total 
probe 0 2403 0 555 0 2958 

    nr. total analize  0 7038 0 1503 0 8541 
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   suprafete – nr. probe 0 744 0 307 0 1051 

  aeromicroflora – nr. probe 0 543 0 194 0 737 

  tegumente personal – nr. probe 0 268 0 14 0 282 

  tegumente pacienţi – nr. probe 0 0 0 0 0 0 

  exudate personal – nr. probe 0 302 0 1 0 303 

  exudate pacienţi – nr. probe 0 0 0 0 0 0 

  coproculturi personal – nr. probe 0 72 0 0 0 72 

  sterilitate – nr. probe 0 398 0 39 0 437 

  antibiograma – nr. probe 0 76 0 0 0 76 

  altele – nr. Probe 0 0 0 0 0 0 

32 Nr.reactii serologice 0 2102 95 0 0 2197 

   HIV –teste rapide 0 622 95 0 0 717 

  HIV -ELISA 0 736 0 0 0 736 

  IgM HAV- ELISA 0 176 0 0 0 176 

   IgM HAV- MiniVidas 0 0 0 0 0 0 

   IgM HBc-  ELISA 0 80 0 0 0 80 

   IgM HBc-  MiniVidas 0 0 0 0 0 0 

  Ac HCV- ELISA 0 232 0 0 0 232 

  Ac HCV- MiniVidas 0 0 0 0 0 0 

  Ag HBs - ELISA 0 256 0 0 0 256 

  Ag HBs - MiniVidas 0 0 0 0 0 0 

  VDRL 0 0 0 0 0 0 

  RPR 0 0 0 0 0 0 

  TPHA 0 0 0 0 0 0 

33 Alte investigatii bacteriologice  0 525 346 269 0 1140 

  antibiograme 0 493 4 24 0 521 

  uroculturi 0 29 0 0 0 29 

   secretii otice 0 0 0 0 0 0 
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   infectii micotice 0 1 0 0 0 1 

  ex.microscopice secretii vaginale 0 0 0 0 0 0 

  ex. microscopice secretii uretrale 0 0 0 0 0 0 

  ex. microscopice puroi  0 0 0 0 0 0 

  ex. coproparazitologice 0 0 342 68 0 410 

  contacți BDA mame 0 0 0 24 0 24 

  prelucrare ser 0 0 0 153 0 153 

   alimente TIA 0 2 0 0 0 2 

34 Nr. probe salubritate investigate- sector alimentar  0 0 0 0 0 0 

   nr. probe investigate cu lab. microbiologie 0 158 22 365 0 545 

  nr. probe necorespunzătoare 0 3 0 0 0 3 

   nr. analize 0 363 80 912 0 1355 

   nr. analize necorespunzătoare 0 3 0 0 0 3 

35 Nr. probe salubritate investigate – igiena şcolară 0 0 0 0 0 0 

   nr. probe investigate cu lab. microbiologie 0 0 0 0 0 0 

  nr. probe necorespunzătoare 0 0 0 0 0 0 

   nr. analize 0 0 0 0 0 0 

   nr. analize necorespunzătoare 0 0 0 0 0 0 

36 Nr. probe salubritate investigate – igiena muncii 0 0 0 0 0 0 

   nr. probe investigate cu lab. microbiologie 0 24 0 0 0 24 

  nr. probe necorespunzătoare 0 0 0 0 0 0 

   nr. analize 0 54 0 0 0 54 

   nr. analize necorespunzătoare 0 0 0 0 0 0 
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COMPARTIMENT IGIENA SCOLARA 

 

 În anul 2016, Colectivul de Igienă Şcolară al Compartimentului de Evaluare Factori de 

Risc din Mediu de Viaţă şi Muncă al D.S.P.Suceava şi-a desfăşurat activitatea în cadrul PN V 

Programul Naţional de Evaluare şi Promovare a Sănătăţii şi Educaţie pentru Sănătate , 

Subprogramul 2:  Evaluarea stării de sănătate a populaţiei generale, Subprogramul 2.1. Evaluarea 

stării de sănătate a copiilor şi tinerilor. S-au desfăşurat următoarele activităţi : 

 

              1.Evaluarea stării de nutriţie a copiilor din ciclul primar(6-10 ani) conform metodologiei 

OMS prin participare la proiectul „European Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI) 

              Sistemul de Supraveghere a Obezităţii în Copilărie(COSI) este un proces sistematic 

continuu de colectare, analiză, interpretare şi răspândire a informaţiei descriptive pentru 

monitorizarea greutăţii excesive, aceasta fiind identificată ca o problemă de sănătate publică 

serioasă în Europa de către OMS. Sistemul doreşte să măsoare tendinţele în supraponderalitate şi 

obezitate la copiii în vârstă de 6-9,9 ani pentru obţinerea unei înţelegeri corecte a procesului 

epidemiei şi a regresului ei.Obezitatea copiilor este o problemă importantă de sănătate, a cărei 

prevalenţă este în creştere în întreaga lume. Aceasta cauzează o largă paletă de conseciinţe sociale 

şi de sănătate la adulţi cum ar fi: creşterea colesterolului, hiperinsulemie, hipertensiune şi 

ateroscleroza timpurie precum şi creşterea mortalităţii la maturitate. 

             În anul 2016 măsurătorile pentru înălţime şi greutate, efectuate de personalul 

compartimentului s-au desfăşurat în cele cinci unităţi de învăţământ stabilite în etapele anterioare. 

Conform metodologiei au fost examinaţi un număr de 168 elevi cu vârsta cuprinsă între 8 şi 8,9 

ani, au fost aplicate un număr de 319 chestionare pentru elevi, chestionare pentru familie şi 

chestionare pentru şcoli. Chestionarele completate au fost trimise pentru analiză la INSP Bucureşti. 

        2. Evaluarea nivelului de dezvoltare fizică şi a stării de sănătate pe baza examenelor 

medicale de bilanţ la copiii şi tinerii din colectivităţile şcolare din mediul urban şi rural. 

        Obiectivul acestei activităţi este evaluarea impactului factorilor din mediul de viaţă şi 

activitate asupra sănătăţii copiilor şi adolescenţilor din colectivităţi, precum şi stabilirea 

tendinţelor morbidităţii şi dinamica acesteia la populaţia de copii şi tineri cuprinsă în 

colectivităţi.Examenul de bilanţ se efectuează  preşcolarilor (la intrarea în colectivitate), 

elevilor din  clasele I, a IV-a, a VIII-a şi a XII – a, şcoala profesională – anul II) şi studenţilor 

din anul II. În mediul urban examenul de bilanţ este realizat de personalul cabinetelor şcolare, 

iar în mediul rural de medicii de familie. Datele rezultate au fost colectate din întreg judeţul de 

personalul colectivului de igienă şcolară, centralizate şi transmise la Centrul Regional de 

Sanatate Publica  Iaşi si la Institutul Naţional de Sănătate Publică Bucuresti CNEPSS, conform 

metodologiei. 

             În mediul urban au fost examinaţi 18162 copii şi tineri, iar principalele afecţiuni depistate 

au fost :    vicii de refracţie - 251 cazuri; obezitate de cauză neendocrină – 245 cazuri ; hipotrofie 

ponderală – 162 cazuri,  afecţiuni cronice ale amigdalelor şi vegetaţiilor adenoide – 106 cazuri, 

hipotrofie staturală - 104 . 
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            În mediul rural au fost examinaţi 4115 copii şi tineri, principalele afecţiuni depistate fiind:  

hipotrofie staturală - 60 cazuri, hipotrofie ponderală – 59 cazuri, vicii de refractie – 39 cazuri; 

obezitate de cauză neendocrină – 38 cazuri, afecţiuni cronice ale amigdalelor şi vegetaţiilor 

adenoide – 84 cazuri.  

3. Evaluarea morbidităţii cronice prin dispensarizare în colectivităţile de copii şi tineri. 

      Obiectivul acestei acţiuni este întocmirea unei baze de date privind bolile cronice la copiii 

cuprinşi în colectivităţi(creşe, grădiniţe, şcoli generale, licee, şcoli profesionale) şi calcularea 

unor indici de prevalenţă pentru principalele categorii de boli cronice dispensarizate în vederea 

descrierii situaţiei morbidităţii prin boli cronice în rândul copiilor şi tinerilor din România. 

Datele privind dispensarizarea au fost colectate de personalul colectivului de igienă şcolară, de 

la cabinetele medicale şcolare din judeţ, centralizate conform metodologiei şi raportate la INSP 

Bucureşti – CNEPSS şi CRSP Iaşi. Principalele afecţiuni cronice dispensarizate au fost:  vicii 

de refracţie – 464 cazuri; obezitate de cauză neendocrină – 613 cazuri ; vicii de postură – 316 

cazuri;  astm bronşic – 118 cazuri .Au fost examinati 46395 copii si tineri.  

       4. Supravegherea stării de sănătate a copiilor şi adolescenţilor din colectivităţi prin 

efectuarea triajului epidemiologic după vacanţe. 

      Obiectivul acestei acţiuni este cunoaşterea potenţialului de risc epidemiologic  pentru 

sănătate prin depistarea în cadrul triajului epidemiologic a bolilor infecto-contagioase şi 

parazitare(pediculoză, scabie). Pentru anul 2016, triajul epidemiologic a fost efectuat după 

fiecare din cele 5 vacanţe şcolare. Personalul colectivului de igienă şcolară a colectat datele de 

la cabinetele medicale şcolare şi cabinetele medicale individuale ale medicilor de familie din 

judeţul Suceava , a centalizat şi introdus aceste date în macheta de raportare către Ministerul 

Sănătăţii, Centrul Regional de Sănătate Publica din Iasi,  Institul Naţional de Sănătate Publică 

Bucuresti – CNEPSS.  Au fost examinaţi 79058 de copii şi tineri, din care 52574 in mediul 

urban şi 26484 in mediul rural. Pe primele locuri, ca număr de cazuri de boli depistate se află : 

anginele,  pediculoza şi micozele. 

            5. Identificarea, cuantificarea şi monitorizarea riscului specific pentru sănătate generat de 

comportamentele cu risc(YRBSS – CDC). 

            Obiectivul specific al acestei acţiuni este evaluarea celor 6 arii comportamentale cu  risc 

pentru sănătate, definitorii stilului de viaţă cu risc: fumat, consum de alcool-droguri, comportament 

sexual cu risc, comportament alimentar cu risc, sedentarism, agresivitate. Au fost luaţi în studiu 

250 de elevi din clasele a VII –a şi a VIII –a (YRBSS var. A – chestionare cu 50 de itemi) şi 400 

de elevi din clasele IX – XII (YRBSS var. B – chestionare cu 90 de itemi).Datale primare au fost 

trecute în machetele de raportare şi au fost trimise la Centrul Regional de Sănătate Publică Cluj – 

Napoca  la finalizarea acţiunii,conform metodologiei elaborate. 

 

           De asemeni, în perioadele 11.07-20.08.2016 şi 19.08-09.09.2016, personalul 

Compartimentului de Igienă şcolară a participat în cadrul comisiei mixte constituite din Ordinul 

prefectului nr.261/2016 la acţiunea privind verificarea unităţilor de învăţământ neautorizate. Au 

fost evaluate un număr de 253 unităţi de învăţământ din judeţul Suceava. 
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           Efectuarea de prestaţii şi servicii de sănătate publică. 

     În anul 2016, în cadrul colectivului de igienă şcolară au fost eliberate un număr de 22 

autorizaţii sanitare de funcţionare, 26 de notificări privind certificarea conformităţii, s-au 

acordat 111 consultatii de specialitate în sănătate publică, 36 notificări negaţii şi au fost 

recoltate 98 probe de apă . 

 

COMPARTIMENT DE EVALUARE FACTORI DE RISC  

DIN MEDIU DE VIAŢĂ ŞI MUNCĂ 

 

 
Domeniul privind protejarea sanatatii şi prevenirea imbolnavirilor asociate factorilor de risc 

din mediul de viata, au fost efectuate  următoarele acţiuni : 

În cadrul acţiunii Supravegherea calităţii apei potabile au fost recoltate, din reţelele de apă potabilă 

din mediul urban şi rural în cadrul monitorizării de audit, în baza contractelor incheiate, 3507 probe de apă 

pentru determinări chimice şi bacteriologice. Au fost monitorizate un număr de 11 statii de apă potabilă  in 

mediul urban inclusiv puncte din reţeaua de distribuţie a acestora şi un număr de 28 de statii de apă potabilă 

în mediul rural inclusiv puncte din reţeaua de distribuţie a acestora. În urma analizelor efectuate, probele 

necorespunzătoare au fost comunicate atăt Serviciului de Control în Sănătate Publică, cât şi 

administratorilor acestor unităţi. 

 - În cadrul acţiunii Monitorizarea cazurilor de methemoglobinemie acută infantilă generată de apa 

de fântână, în anul 2016 în judeţul Suceava nu s-au înregistrat cazuri de methemoglobinemie acută infantilă. 

 - În cadrul acţiunii Monitorizarea apelor potabile îmbuteliate altele decât apele minerale naturale 

sau decât apele de izvor a fost luată în supraveghere 1 unitate de îmbuteliere, unitate de unde s-au recoltat 

conform metodologiei 30 probe de apă de la sursă, înainte de îmbuteliere şi produse îmbuteliate pentru 

determinări fizico-chimice şi microbiologice.Totodată au fost recoltate 2 probe de apă îmbuteliată (1 probă 

apă carbogazoasă şi 1 probă apă necarbogazoasă) şi trimise la CRSP Tg Mureş pentru determinarea de 

metale, rezultatele fiind corespunzatoare.. În urma analizelor efectuate, probele necorespunzătoare au fost 

comunicate atăt Serviciului de Control în Sănătate Publică, cât şi administratorului acestei unităţi. 

 - În cadrul acţiunii Supravegherea calităţii apei potabile distribuite în sistem centralizat în zonele 

de aprovizionare mici au fost recoltate 1977 probe de apă pentru determinări chimice, microbiologice, 

metale şi compuşi organici din toate sistemele de aprovizionare cu apa potabila din zonele de aprovizionare 

mici. Conform metodologiei, au mai fost recoltate 31 probe de apa din retelele de distributie din zonele mici 

de aprovizionare cu apa potabila si trimise la CRSP Iaşi pentru determinari chimice si metale grele. În urma 

analizelor efectuate, probele necorespunzătoare au fost comunicate atăt Serviciului de Control în Sănătate 

Publică, cât şi administratorului acestei unităţi. Au fost completate chestionarele si macheta centralizatoare 

si trimise la INSP Bucuresti conform metodologiei. 

- În cadrul acţiunii Evaluarea impactului asupra sanatatii a poluantilor din aerul ambiant 

in mediul urban si a aerului interior in institutii publice au fost completate, in colaborare cu APM 

Suceava si biroul Statistica din cadrul DSP Suceava, anexa A date de poluare şi B date de sănătate 

la nivelul judeţului Suceava şi transmise la INSP Bucureşti.  
- În cadrul acţiunii Impactul schimbărilor climatice asupra sănătăţii populaţiei a fost completată, in 

colaborarte cu ISU Suceava, fişa judeţului privind schimbările climatice. Aceasta a fost transmisă la INSP 

Bucureşti. 
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- În cadrul acţiunii Monitorizarea intoxicaţiilor acute neprofesionale cu produse chimice au fost 

înregistrate un număr de 95 cazuri pentru care au fost completate şi transmise către INSP Bucureşti fişele de 

declarare a intoxicaţiei acute neprofesionale cu produse chimice.  

 - În cadrul acţiunii Evaluarea efectelor induse de expunerea organismului la alergeni prezenţi în 

mediul de viaţă şi muncă au fost selectate 100 persoane carora le-au fost inmanate chestionare de simptome 

conform metodologiei si a fost supravegheată completarea acestora,.grupele de vârstă ale subiectilor fiind 

10-11 ani, 17-18 ani, 20-59 ani si peste 60 ani. Chestionarele au fost trimise la INSP Bucureşti.  

 -  În cadrul acţiunii Aprovizionarea cu apă, sanitaţia şi helmintiazele transmise prin sol la copiii 

instituţionalizaţi au fost completate anexa I cu date de la nivelul judeţului şi un număr de 30 de chestionare 

aplicate la 1 unitate de invatamant din mediul rural fara racord la un sistem centralizat de apa potabila si 

canalizare. A fost selectat esantionul de 30 de copii astfel: 15 copii 1-4 ani şi 15 copii 5-14 ani si a fost 

supravegheata completarea acestor chestionare de catre parintii copiilor. Chestionarele au fost  trimise 

conform metodologiei către INSP Bucureşti. 

 -  În cadrul acţiunii Supravegherea produselor biocide au fost recoltate în cursul anului 2016 1 

proba de produs biocid, proba ce a fost trimisă pentru determinari la CRSP Iaşi, aceasta fiind 

corespunzătoare. 

 -  În cadrul acţiunii Supravegherea produselor cosmetice în relaţie cu sănătatea umană au fost 

recoltate 3 probe produse cosmetice si trimise pentru determinarea formaldehidei şi a contaminanţilor 

microbiologici la DSP Buzău şi pentru determinarea metalelor grele (Pb, Hg, Cd) la CRSP Cluj. Rezultatele 

probelor au fost corespunzătoare. 

- În cadrul acţiunii Monitorizarea sistemului de gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea 

medicală a fost  implementat Ord MS nr. 1226/2012 privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi 

medicale. Monitorizarea şi evaluarea sistemului de gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea medicală 

în cele 40 unităţi sanitare supravegeate a fost efectuată lunar, iar centralizarea datelor la nivel judeţean şi 

transmiterea machetelor completate către Centrul Regional de Sănătate Publică (CRSP) s-a efectuat 

trimestrial. Personalul din cadrul Compartimentului a participat la instruirea privind gestionarea deseurilor 

rezultate din activitatile medicale, instruire organizata la nivelul INSP Bucuresti. În cursul anului 2016 s-a 

desfăşurat la sediul DSP Suceava o instruire a personalului responsabil din unităţile sanitare monitorizate 

privind colectarea şi gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale. 

Conform HG 974/2004 privind aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi 

monitorizare a calităţii apei potabile şi a Procedurii de autorizare sanitară a producţiei şi distribuţiei apei 

potabile, în cursul anului 2016 au fost încheiate 26 contracte cu primării din judeţul Suceava recoltandu-se 

246 probe de apă din fântânile publice aflate în administrarea acestora si 5 contracte cu persoane juridice ce 

au in administrare piscine (acoperite si descoperite) de unde au fost recoltate 140 probe de apa.  În urma 

analizelor efectuate,  probele necorespunzătoare au fost comunicate atât Serviciului de Control în Sănătate 

Publică, cât şi primăriilor/persoanelor juridice respective pentru a putea fi luate măsurile corespunzătoare. 

În anul 2016 au fost întocmite un număr de 130  notificări pentru asistenţă de specialitate si 10 

respinse,  24 notificari privind certificarea conformităţii si 1 respinsa, 119 notificări eliberate ca negaţie 

privind necesitatea evaluării conformităţii, 4 autorizatii sanitare de functionare si 1 respinsa şi 19 vize 

anuale si 1 respinsa. 

 

Domeniul privind protejarea sănătăţii publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate 

factorilor de risc alimentari şi de nutriţie au fosr efectuate următoarele acţiuni 
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- În cadrul acţiunii Evaluarea stării de nutriţie şi a tipului de alimentaţie al populaţiei a fost luat în 

studiu un lot de 50 de subiecţi aleşi prin tehnica pasului din locuinţele unei localităţi rurale (Stroiesti), 

ţinându-se cont de vârsta şi sexul acestora. Au fost întocmite 50 fişe de anchetă privind datele personale, 

măsurătorile antropometrice şi evaluarea stării de nutriţie prin examinări de laborator (50 de chestionare 

privind dieta zilnică pentru o zi, 50 de chestionare de frecvenţă alimentară, 50 de chestionare stil de viaţă) 

au fost efectuate 500 investigaţii de laborator şi s-au centralizat şi transmis rezultatele către CRSP Cluj. 

- În cadrul acţiunii Monitorizarea calităţii suplimentelor alimentare au fost identificate unităţile cu 

profil suplimente alimentare şi luate în supraveghere un număr de 3 unităţi (1 unitate de producţie şi 2 de 

distribuţie). Au fost recoltate 2 probe suplimente alimentare din unitatea de productie fiind trimise la CRSP 

Timisoara in vederea determinarii conţinutul de metale grele (Pb si Cd), rezultatele primite fiind 

corespunzatoare. Din cadrul celor 2 unitati de distributie au fost catalogate 34 suplimentele alimentare 

astfel: un număr de 12 suplimente alimentare cu adaos de vitamine, minerale si alte substante, 9 suplimente 

alimentare cu adaos de vitamine si minerale si 13 suplimente alimentare cu adaos de alte substante. Tabelul 

centralizator cu suplimente alimentare catalogate au fost transmise la CRSP Timisoara 

- În cadrul acţiunii Monitorizarea alimentelor tratate cu radiaţii au fost luate in supraveghere un  

număr de 3 unităţi de desfacere, urmărindu-se etichetarea  a 44 de produse tip condimente, ingrediente 

vegetale uscate, suplimente alimentare vegetale  provenite din state membre UE şi asiatice. Tabelele 

centralizatoare au fost transmise conform metodologiei la CRSP Iasi.  S-au recoltat 2 probe de condimente 

în vederea detecţiei iradierii acestora. Probele au fost trimise spre analiză, însoţite de contraprobe, la 

Institutul de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară Bucureşti. Rapoartele de încercare rezultate au arătat că 

probele trimise nu au fost iradiate. 

-  În cadrul acţiunii monitorizarea alimentelor cu adaos de vitamine, minerale şi alte substanţe au 

fost monitorizate 2 unităţi de desfacere, catalogându-se un număr de 25 de produse alimentare. Din acestea 

13 produse se regăsesc notificate în lista notificărilor alimentelor la care s-au adăugat vitamine, minerale şi 

alte substanţe şi 12 produse nu dispun de avize de notificare. Actiunile corective, in cazul produselor 

catalogate si gasite ca nefiind notificate, initiate de Compartimentul Evaluare Factori de Risc din Mediul de 

Viata si Munca si desfasurate de Serviciul de Control in Sanatate Publica au fost trimise la CRSP 

Timisoara.  

-  În cadrul acţiunii Monitorizarea apelor minerale naturale îmbuteliate au fost luate în studiu 3 

unităţi de îmbuteliere apă minerală, 9 surse de apă minerală naturală, 10 sortimente de apa minerala 

naturala. Au fost recoltate un număr de 48 probe de apa minerale naturala, astfel: 18 probe de apă minerală 

de la surse si 20 probe de sortimente de apa minerala naturala imbuteliata pentru determinari chimice si 

microbilologice, determinari efectuate la DSP Suceava si 10 probe de sortimente de apa minerala naturala 

imbuteliata pentru determinarea de metale grele, determinari efectuate la CRSP Tg Mures. În urma 

analizelor efectuate, pentru probele necorespunzătoare au fost intocmite fisele de neconformitate si actiuni 

corective ce au fost comunicate catre CRSP Tg Mures. 

- În cadrul acţiunii Monitorizarea nivelului de iod din sarea iodată pentru consumul uman au fost 

efectuate activităţi de supraveghere în unităţi de producţie,  depozite si unităţi de desfacere şi au fost 

recoltate un număr de 82 probe de sare, dintre care 42 probe de la salina Cacica, 20 probe din unitati de 

desfacere si 20 probe din depozite. Probele recoltate de la Salina Cacica au fost corespunzatoare, iar din cele 

40 de probe recoltate din depozite si din unitati de desfacere 8 probe au fost necorespunzatoare. Pentru 

probele necorespunzatoare a fost informat Serviciul Control in Sanatate Publica pentru luarea de masuri.  

- În cadrul acţiunii Evaluarea riscului chimic şi bacteriologic al alimentelor cu destinaţie 

nutriţională specială a fost luată în supraveghere 1 unitate şi au fost recoltate un număr de 10 tipuri de 

alimente destinate sugarilor şi copiilor de vârstă mică pentru determinări microbiologice, metale grele, 
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pesticide şi nitraţi. La nivelul Laboratorului din cadrul DSP Suceava au fost analizate 3 probe (2 pentru 

determinare de salmonella si 1 pentru nitrati), rezultatele fiind corespunzatoare. S-au trimis 4 probe la CRSP 

Cluj in vederea analizarii parametrilor: pesticide, benzopiren, Pb, Cd, Al, Se si Hg, rezultatele fiind 

corespunzatoare. Deasemenea au fost trimise 3 probe la CRSP Iasi in vederea analizarii microbiologice si a 

micotoxinelor, rezultatele fiind corespunzatoare.  

 - În cadrul acţiunii Rolul alimentului în izbucnirile de toxiinfectii alimentare in cursul anului 2016 a 

fost înregistrat 1 focar de  T.I.A pentru care a fost declarata fisa OMS, fiind inregistrate 9  cazuri de 

îmbolnăvire. 

 - În cadrul acţiunii Evaluarea factorilor de risc din materialele care vin în contact cu alimentele au 

fost catagrafiate 2  unităţi de producţie alimentară si 1 unitate de distributie. Au fost recoltate un număr de 4 

probe. astfel: 2 probe de ceramica si material emailat din unitatea de distributie si 2 probe de material plastic 

din unitatile de productie alimentara, urmărindu-se migrarea globală din materialele recoltate în alimente si 

continutul de metale grele (Pb,Cd,Cu,Cr), probele fiind trimise pentru analize la CNMRMC Bucuresti. 

Toate probele analizate au fost corespunzătoare. 

 - În cadrul acţiunii Evaluarea conţinutului de zaharuri în unele produse alimentare de larg consum  

au fost recoltate un număr de 2 probe de prajituri preambalate, acestea fiind trimise la DSP Buzău pentru 

determinarea zaharurilor totale. 

- In cadrul actiunii Protejarea sanatatii populatiei fata de posibilul risc generat de consumul 

inadecvat de bauturi energizante a fost selectat esantionul de 20 persoane. astfel: adolescenti 16-18 ani si 

persoane cu varsta de peste 55 ani. A fost supravegheata completarea chestionarelor aplicate persoanelor din 

esantionul selectat, chestionare care au fost trimise la INSP Bucuresti..   

În cursul anului 2016 au fost întocmite un număr de 55 notificări – asistenţă de specialitate si 17 

respinse,  54 notificari privind certificarea conformităţii,1 autorizaţie sanitară de funcţionare,. Au fost 

recoltate un număr de 111  probe de salubritate la solicitare şi 4 probe de aeromicrofloră.  

 

 

 

COMPARTIMENT MEDICINA  MUNCII 

 

 

In cursul anului 2016 pe primul plan s-a avut in vedere realizarea indicatorilor in domeniul 

Supravegherii factorilor de risc din mediul de munca, Programul national de sanatate PN II 

obiectiv 3 privind „Activitati de protejare a sanatatii si prevenirea imbolnavirilor asociate 

factorilor de risc ocupationali din mediul de munca” dupa cum urmeaza: 

- boli musculoscheletate in expunerea la efort fizic ridicat si manipularea de greutati = 4 

chestionare 

- expunerea profesionala la radiatii ionizante = 1 fisa semnalizare 

 

  -monitorizarea incidentei bolilor profesionale si a absenteismului medical prin boala 

profesionala 

- nr. fise BP2 completate si transmise/ an  = 18 

- absenteism medical prin boala profesionala = 21 zile 
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                  In urma semnlizarilor de la Spitalele de Recuperare si Refacere a Capacitatii de 

munca (medicina muncii) din judet si din tara, au fost cercetate caracterul de boala profesionala 

si luate in evidenta un numar de 14 de cazuri noi de boala profesionala, iar 4 cazuri au fost 

reactualizate cu proces verbal, care au fost raportate catre Institutul de Sanatate Publica 

Bucuresti, Casa Judeteana de Pensii Suceava si Casa de Pensii Bucuresti. 

                  In cursul anului 2016 s-a inregistrat la nivelul compartimentului nostru un numar de 

21 zile de absenteism din campul muncii prin Boala profesionala. 

                       In vederea supravegherii conditiilor igienico sanitare ,a monitorizarii conditiilor de 

munca si a evaluarii impactului noxelor asupra sanatatii personalului din intreprinderi au fost 

efectuate un numar de 28 de actiuni.  

                      Tot in cadrul compartimentului nostru au fost verificate si aprobate cu aviz favorabil 

ASSP, certificari de conformitate si negatii, un numar de 57 de proiecte de construire de diferite 

obiective industriale si de prestari servicii dupa cum urmeaza : A.S.S.P. = 52, Negatii = 5. 

In vederea Certificarii Conformitatii la finalizarea lucrarilor pentru obiective au fost intocmite un 

numar de 7 referate conforme  

                     Am fost solicitati sa evaluam si sa expertizam conditiile de munca periculoase sau 

vatamatoare la diversi terti si am eliberat    un numar de  132    buletine de expertizare.  

                     Au fost intocmite un numar de 13 de rapoarte si informari privind protectia 

maternitatii la locul de munca. 

                    Am intreprins actiuni de evaluare a conditiilor deosebite de munca si masurarea 

existentei noxelor in colaborare cu inspectorii de la ITM Suceava in intreprinderile de pe raza 

judetului unde exista conditii deosebite respectiv, SC URB Rulmenti Suceava, Gradina 

Zoologica Radauti, Laborator anatomopatologic din cadrul Spitalului de Urgenta Judetean 

Suceava, Serviciul de Medicina Legala. 

                    Am participat la actiuni comune cu organismele de inspectie din cadrul institutiei 

noastre in vederea solutionarii reclamatiilor cu impact fonic asupra mediului de viata a populatiei 

si au fost solutionate un numar de 9 reclamatii. 

                   Tot in cadrul compartimentului se fac raportari statistice lunare, trimestriale si anuale 

care se raporteaza  la nivel de unitate si minister .  

 

Compartimentul de evaluare si promovare a sanatatii şi educaţie pentru 

sănătate 

Activitatea compartimentului s-a desfăşurat pe mai multe paliere: 

A1. Campanii IUEC conform calendarului stabilit anual pentru celebrarea zilelor 

mondiale/europene si campanii IEC cu teme stabilite pe baza unor prioritati de sanatate 

specific 
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nationale; 

A2 Monitorizarea si evaluarea planurilor judetene de actiune pentru alimentatie sanatoasa 

si activitate fizica la copii si adolescenti; 

A3 Campanii IEC destinate prioritatilor de sanatate specifice nationale si responsabilitatilor 

rezultate din alte reglementari. 

Activităţile în anul 2016 au fost realizate pe urmatoarele structuri: 

 

 Campanii de promovare a sănătăţii la nivel comunitar şi al unor grupuri ţinta (inclusiv 

activităţi dedicate Zilelor Mondiale din Calendarul Sănătăţii). 

 Organizarea de cursuri de formare în educaţia pentru sănătate la nivel judetean pentru 

asistentii medicali comunitari si mediatorii sanitari - un curs /   luna 

 Susţinerea programelor de educaţie pentru sănătate în şcolile din mediul rural 

 Realizarea de parteneriate interinstituţionale locale şi implicarea în proiectele iniţiate în 

  parteneriat cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale  

 Activităţi de promovare a sănătăţii adresate copiilor ,  adolescenţilor, vârstnicilor; 

 Evaluarea nevoilor privind elaborarea materialelor IEC (pliante , afise, suporturi de curs , 

prezentari power-point sau alte structuri vizuale1 ) structurarea si tiparirea lor. 

 

I. CAMPANII  IEC ( Informare, Educare, Comunicare ) 

Nr. 

crt. 
Denumirea campaniei Participanti 

1. Ziua Mondiala a Sanatatii Orale – 20.03.2016 482 

2. Ziua Mondiala de Lupta Impotriva Tuberculozei 22.03.2016 528 

3 „SALVEAZĂ VIEŢI: Igiena Mâinilor” 1200 

4  Ziua Mondială de Luptă  Împotriva  Hipertensiunii Arteriale 1500 

5 Ziua Mondiala fara Tutun 850 

6 
Ziua Mondiala de lupta  impotriva  Abuzului si Traficului Ilicit de 

Droguri 
560 

7 Luna Nationala a Informarii despre Efectele Consumului de Alcool. 650 

8 Zilei Mondiale de Luptă împotriva Hepatitei 600 

9 Ziua Mondială a Contracepţiei 3500 

10 Ziua Europeană a Informării despre Antibiotice 1300 

11 Ziua mondială de luptă împotriva HIV/SIDA 800 
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Nr.crt. Denumirea acţiunii 
Nr. 

acţiuni 

1 Conferinţe de presă 3 

2 Articole / Comunicate de presă 12 

3 Nr. acţiuni de distribuire materiale de informare educare/promoţionale  114 

4 Intervenţii în mass - media 18 

5 Intervenţii de educaţie în şcoli 12 

6 Seminarii, Conferinţe 3 

7 Atelier cu asistentii medicali comunitari 10 

8 Nr. activităţi/acţiuni de evaluare:  8 

9 

Realizarea de parteneriate interinstituţionale locale şi implicarea în 

proiectele iniţiate în parteneriat cu organizaţii guvernamentale şi 

neguvernamentale 

 

14 

 

Indicatori fizici anul 2016 

Campanii IEC – 11 

Indicatori eficienta  2016 

Cost mediu campanie IEC -  442,83 

 

 

 

LABORATORUL IGIENA RADIATIILOR 

Laboratorul de Igiena Radiatiilor Suceava functioneaza in baza autorizatiei C.N.C.A.N. nr. MG 

2295/2016 si este notificat avand certificatul nr. LI  1776/2015. Laboratorul isi desfasoara 

activitatea pe aria a doua judete : Suceava si Botosani.  

Descriere generala: 

- Coordoneaza activitatile pentru protejarea sanatatii populatiei si prevenirea efectelor asociate 

radiatiilor ionizante din teritoriul arondat laboratorului. 

- Asigura colectarea si raportarea datelor privind sanatatea populatiei, in relatie cu 

radiatiile ionizante din teritoriul arondat laboratorului. 
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- Asigura colectarea si raportarea datelor privind expunerea profesionala la radiatii 

ionizante din unitatile/serviciile cu activitate de profil, din teritoriul arondat laboratorului. 

- Participa la elaborarea raportului starii de sanatate a comunitatii. 

- Efectueaza, din proprie initiativa sau la cererea tertilor, determinari ale nivelurilor de 

radiatii, precum si consultanta de specialitate. 

- Controleaza aplicarea normelor de securitate nucleara si igiena radiatiilor. 

- Avizeaza si autorizeaza sanitar unitatile in care se desfasoara practici si activitati nucleare. 

- Elaboreaza referatele de evaluare pentru unitatile supuse avizarii/autorizarii sanitare. 

- Verifica respectarea normelor de igiena a radiatiilor ionizante in unitatile autorizate si 

laboratoarele de profil. 

- Participa la elaborarea planurilor de actiuni privind inplementarea in plan judetean a 

acquis-ului comunitar. 

- Participa la elaborarea planului de actiune in caz de catastrofa. 

- Intervine in caz de acicdent nuclear sau de urgenta radiologica in teritoriul arondat, 

etc. 

               In cadrul activitatii de supraveghere in judetele Suceava si Botosani in cursul anului 2016 

au fost autorizate si avizate din punct de vedere sanitar practici radiologice dupa cum urmeaza : 

               - autorizatii sanitare de functionare: 23 

               - avize sanitare de amplasare – constructie: 6 

               - vize anuale: 29 

               - buletine de verificare a eficacitatii ecranelor de radioprotectie: 99  

               - controale igienico-sanitare si de radioprotectie: 156 

 

              In cele doua judete exista un numar de 97 obiective din care 88 sunt medicale si 9 

industriale (96 autorizate C.N.C.A.N.). In cadrul acestor obiective isi desfasoara activitatea 909 de 

expusi profesional dintre care 354 in sectorul medical si 555 in sectorul industrial. Dintre acestia 

613 sunt barbati si 296 femei. 
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Judetul Suceava 

Caracteristici 

 

Total Sanitar 

total          s. desch. 

Industrial 

total          s. desch. 

Numãr obiective 76 69                 1 7                     1 

Autorizate sanitar 75 69                 1  6                     1 

Numar expuşi :   M      560 82                 2 478                 464 

                            F 224 157               3  67                   67 

 

Judetul Botosani 

Caracteristici 

 

Total Sanitar 

total          s. desch. 

Industrial 

total          s. desch. 

Numãr obiective 21 19 2 

Autorizate sanitar 21 19 2 

Numar expuşi :  M   53 43 10 

                            F 72 72  

 

DATE CENTRALIZATE 

Caracteristici 

 

Total Sanitar 

total          s. desch. 

Industrial 

total          s. desch. 

Numãr obiective 97 88                 1 9                    1  

Autorizate sanitar 96 88                 1 8                    1  

Numar expuşi :  M 613 125               2 488                464  

                            F 296 229               3    67                  67 

 

Personalul medical aflat in evidenta Laboratorului de Igiena Radiatiilor: 

Medici Asistenti medicali Altul Total 

135 196 23 354 
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Instalatiile radiologice sunt repartizate astfel : 

 

Judetul Suceava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Tip echipament Utilizare 

Numar 

echipamente 

R
A

D
IO

L
O

G
IE

 

G
E

N
E

R
A

L
A

 

Generatoare de 

radiatii X 

fluroscopie  15 

radiografie  58 

mamografie   5 

Rx dentar  61 

Tomografie 

computerizata   8 

Radiologie 

interventionala 

cardiologica   3 

noncardiologica   1 

Gammadefectoscopie Control nedistructiv  2 

Alte echipamente   6 
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Judetul Botosani 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Tip echipament Utilizare 

Numar 

echipamente 

R
A

D
IO

L
O

G
IE

 

G
E

N
E

R
A

L
A

 

Generatoare de 

radiatii X 

fluroscopie  16 

radiografie  31 

mamografie   3 

Rx dentar   14 

Tomografie 

computerizata   3 

Radiologie 

interventionala 

cardiologica   - 

noncardiologica   1 

Gammadefectoscopie Control nedistructiv   - 

Alte echipamente    2 
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DATE CENTRALIZATE 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

         

   

Monitorizarea radioactivitatii apei potabile, alimentului si factorilor de mediu:  

 

- Numar probe ape potabile - 156 

               - Numar analize ape potabile – 315 

               - Numar probe alimente – 61 

               - Numar analiza alimente – 122 

               - Numar probe aer –112 

               - Numar analize aer – 142 

            Nu s-au constatat rezultate peste limitele maxime admise. 

              

 

 

     

Tip echipament Utilizare 

Numar 

echipamente 

R
A

D
IO

L
O

G
IE

 

G
E

N
E

R
A

L
A

 

Generatoare de 

radiatii X 

fluroscopie  31 

radiografie  89 

mamografie    8 

Rx dentar  75 

Tomografie 

computerizata  11 

Radiologie 

interventionala 

cardiologica   3 

noncardiologica   2 

Gammadefectoscopie Control nedistructiv   2 

Alte echipamente    8 
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         Monitorizare apa potabila distribuita in sistem centralizat ( legea 458/2002): 

 

Judet Nr. probe Nr. analize Nr. probe cu valori depasite 

Suceava 61 122 - 

Botosani 16 32 - 

Total  77 154 - 

 Tipuri de masuratori efectuate: alfa si beta global. 

 

         Analize efectuate pentru sursele de profunzime ( Radon-222 ): 

 

Localitate Nr. probe Nr. analize Nr. probe cu valori depasite  

Boroaia 4 4 - 

Vatra Dornei 2 2 - 

Mitocul Dragomirnei 4 4 - 

Udesti 2 2 - 

Liteni 2 2 - 

Crucea  3 3 - 

  

        Supraveghere aliment: lapte de consum ( Recomandare 2000/473/EURATOM): 

 

Judet Nr. probe Nr. analize Nr. probe cu valori depasite 

Suceava 3 6 - 

Botosani 4 8 - 

Total 7 14 - 

S-au efectuat masuratori alfa si beta global. 
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        Supraveghere aliment: Dieta ( Recomandarea 2000/473/EURATOM): 

 

Judet Nr. probe Nr. analize Nr. probe cu valori depasite 

Suceava 8 16 - 

Botosani 4 8 - 

Total 12 24 - 

S-au efectuat masuratori alfa si beta global. 

 

       Reteaua Globala OMS/ PNUM de Monitorizarea a Radioactivitatii Mediului              ( 

GERMON ) in caz de accident nuclear:  

 

Localitate Tipul probei Nr. probe 

efectuate  

Nr. analize 

efectuate 

Probe cu valori 

depasite 

Suceava Debitul dozei absorbite 

in aer (nGy/h) a 

radiatiei gamma la 1 

metru de sol 

12 12 - 

Suceava  Depuneri atmosferice 

(Bq/m²/luna) 

12 24 - 

Argestru Depuneri atmosferice 

(Bq/m²/luna) 

12 24 - 

Crucea Lapte consum (Bq/l) 3 6 - 

Botosani Lapte consum (Bq/l) 4 8 - 

Suceava Activitatea alfa si beta 

global, medie lunara a 

aerosolilor (Bq/m³) 

12 24 - 

S-au efectuat masuratori alfa si beta global. 
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       Masuratori de Radon in aerul atmosferic: 

     

Localitate Nr. probe Nr. analize Nr. probe cu valori depasite  

Boroaia 8 8 - 

Mitocul Dragomirnei 13 13 - 

Udesti 8 8 - 

Liteni 8 8 - 

Suceava 6 6 - 

Falticeni 8 8 - 

Radaseni 3 3 - 

 

           Supravegherea obiectivului nuclear Crucea: 

 

Tipul probei Nr. probe efectuate Nr. analize efectuate Probe cu valori depasite  

Apa  32 96 - 

Aliment 23 46 - 

 

          Depozit Argestru: 

 

Tipul probei Nr. probe efectuate Nr. analize efectuate Probe cu valori depasite  

Apa  7 21 - 

 

              

         Supravegherea starii de sanatate a populatiei din jurul obiectivului major Exploaterea Miniera 

Crucea:  

- total populatie supravegheata -2329. 
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COMPARTIMENT ASISTENŢĂ MEDICALĂ ŞI PROGRAME 

Capitolul 19 – SĂNĂTATE 

PN Actiune Persoana 

responsabila 

 

Termen 

de 

finalizare 

Stadiul la 31.12.2016 

I Programul National privind bolile 

transmisibile PN I, urmărindu-se: 

1.Programul naţional de imunizare, prin: 

- Protejarea sănătăţii populaţiei împotriva 

principalelor boli care pot fi prevenite 

prin vaccinare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Programul national de supraveghere si 

control al bolilor transmisibile prioritare 

 

 

 

 

 

 

 

3  Programul naţional al supraveghere şi 

Dr.Cătălina 

Zorescu 

Director 

Executiv 

Adjunct 

Sănătate 

Publică 

Decembrie 

2016 

 

Realizat 

 

- 5829 copii, Hep.B ped. copii – 24 h;  

- 5920 copii, BCG, copii – 2-7 zile;      

- 10352 copii, DTPa-VPI-Hib-HB copii  

           – 2 luni, 4 luni, 11 luni şi 12 luni;  

- 141 copii, DTPa-VPI-Hib copii 4 luni 

- 4597 copii, DTPa-VPI copii 6ani 

- 15546 copii, ROR copii-1an, 5ani, 7ani  

- 13338 persoane, vaccin gripal; 

- 1501 copii, VPI recuperare restanţieri  

                                    copii 6 ani şi 8 ani 

- 5666  copii, dT copii 14 ani 

- 2796 gravide, VTA gravide 

- 567 persoane, VTA plăgi 

 

 

- 93 activităţi desfăşurate   

- 37 focare depistate, raportate şi 

investigate 

- 1 studii desfășurate 

- 1 gravide testate serologic pentru 

sifilis, din care 1 pozitivă  
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PN Actiune Persoana 

responsabila 

 

Termen 

de 

finalizare 

Stadiul la 31.12.2016 

control al infecţiei HIV 

A. Prevenirea şi supravegherea infecţiei 

HIV 

 

 

B. Tratamentul şi monitorozarea 

persoanelor cu infecţie HIV/SIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 0 cupluri mamă – nou născut testate 

VDRL cantitativ pentru depistarea 

sifilisului congenital 

 

 

- 2394 total teste rapide HIV, din care 

23 pozitive 

- 385 total teste ELISA HIV 1+2, din 

care 12 pozitive 

 

 

- 215 bolnavi HIV/SIDA beneficiari de 

tratament ARV 

- 4 persoane postexpunere tratate  

- 224 bolnavi HIV/SIDA în evidenţă 

activă 

- 0 bolnavi HIV/SIDA în eşec terapeutic 

- 1655 gravide testate cu teste rapide 

HIV și 56 gravide testate cu teste ELISA 

HIV 1+2, din care: 

- 1596 gravide testate  în maternitate 

cu teste rapide HIV, din care 1 pozitiv  

- 4 bolnavi ITS testați cu  teste rapide 

HIV, din care  0 pozitiv 

- 3 bolnavi ITS testați cu teste ELISA 

HIV 1+2, din care 0 pozitiv 

- 288 bolnavi TBC testați cu teste 

rapide HIV, din care 1 pozitiv 

- 102 bolnavi TBC testați cu teste ELISA 

HIV 1+2, din care 1 pozitiv 
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PN Actiune Persoana 

responsabila 

 

Termen 

de 

finalizare 

Stadiul la 31.12.2016 

 

 

 

 

 

 

 

4 - Programul naţional de prevenire, 

supraveghere şi control al tuberculozei 

A. supravegherea şi controlul 

tuberculozei 

- mentinerea tendintei actuale a 

incidentei prin tuberculoza 

- 447 testări voluntare cu teste rapide 

HIV, din care 19 pozitive 

- 224 testări voluntare  cu teste ELISA 

HIV 1+2, din care 11 pozitive 

- 4 copii născuți din mame HIV pozitive 

la care s-a efectuat profilaxia pentru 

reducerea TMF 

- 4 copii născuți din mame HIV pozitive 

 

 

 

-  11695 persoane examinate pentru 

depistare cazurilor de infecţie /  

îmbolnăvire de tuberculoză; 

- 363 anchete epidemiologice / cazuri 

de tuberculoză efectuate 

- 268 persoane la care s-a iniţiat 

chimioprofilaxia 

- 1056 testări IDR 

- 4676 persoane examinate cărora li s-

au efectuat examene radiologice 

- 4388 persoane examinate cărora li s-

au efectuat examene bacteriologice bK 

prin metoda convențională 

microscopie şi cultură 

 



42 
 

PN Actiune Persoana 

responsabila 

 

Termen 

de 

finalizare 

Stadiul la 31.12.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 B. Tratamentul bolnavilor cu tuberculoză  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Investigaţii efectuate 

 

 

 

 

 

Programul naţional de monitorizare a 

factorilor determinanţi din mediul de 

viaţă şi muncă PN II, urmărindu-se: 

1. Domeniul privind protejarea sănătăţii 

şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Cojocaru 

Daniela  

medic sef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decembrie 

2016 

- 541 bolnavi TBC cărora li s-au 

efectuat examene bacteriologice bK, 

prin microscopie şi cultură 

- 266 bolnavi TBC cărora li s-au 

efectuat examene bacteriologice bK, 

prin ABG seria I 

- 518 bolnavi TBC cărora li s-au 

efectuat examene radiologice 

- 618 bolnavi TBC cărora li s-au eliberat 

medicamente, total, din care: 

- 579 bolnavi cu tuberculoză cat.I, II, III 

- 24 bolnavi cu tratament individualizat  

- 6 bolnavi cu TBC MDR / XDR, fază 

intensivă 

- 9 bolnavi cu TBC MDR / XDR fază de 

continuare 

 

- 5835 examene radiologice efectuate 

- 10767 examene bacteriologice bK 

efectuate prin metoda convențională 

microscopie şi cultură 

- 266 antibiograme seria I efectuate  

 

Realizat 

 

 

 

- 24 intervenţii specifice de evaluare a 

efectelor factorilor de risc din mediul 

de viaţă 
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PN Actiune Persoana 

responsabila 

 

Termen 

de 

finalizare 

Stadiul la 31.12.2016 

II factorilor de risc din mediul de viaţă  

2. Domeniul privind protejarea sănătăţii 

şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate 

radiaţiilor ionizante 

3. Domeniul privind protejarea sănătăţii 

şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate 

factorilor de risc din mediul de muncă 

4. Domeniul privind protejarea sănătăţii 

publice prin prevenirea îmbolnăvirilor 

asociate factorilor de risc alimentari şi de 

nutriţie 

Departament 

Supraveghere 

in Sanatate 

Publica 

- 17 intervenţii specifice de evaluare a 

efectelor radiaţiilor ionizante pentru 

starea de sănătate; 

 

- 8 intervenţii specifice de evaluare a 

imbolnavirilor asociate factorilor de 

risc din mediul de muncă 

 

- 19 intervenţii specifice de evaluare a 

factorilor de risc alimentari pentru 

starea de sănătate şi nutriţie a 

populaţiei 

 Eficientizarea activităţii de control în 

sănătate publică: 

- nr.controale cu intocmire de proces 

verbal;  

 

- nr. amenzi; 

 

 

- nr.avertismente 

 

- nr.acţiuni de îndrumare şi consultanţă 

- nr.sesizări rezolvate 

- nr.acţiuni comune cu alte autorităţi  

Dr.Ludovic 

Abitei, 

Șef Serviciu 

Control 

Sănătate 

Publică 

Decembrie 

2016 

Realizat 

 

- 11340 controale cu intocmire de 

proces verbal, din care  2034  

controale în unităţi sanitare; 

- 60 amenzi în valoare totală de 78500 

lei, din care  6  amenzi în valoare de 

7800  în unităţi sanitare;  

- 70 avertismente, din care  11  în 

unităţi sanitare; 

- 457 acţiuni de îndrumare şi 

consultanţă; 

 

- 287 sesizări rezolvate; 

- 27 acţiuni comune 

 

IV Programele Nationale privind bolile 

netransmisibile PN IV, urmărindu-se: 

1. Programul naţional de depistare 

Dr.Iliescu Diana 

Georgeta 

Sef 

Decembrie 

2016 

Realizat 
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PN Actiune Persoana 

responsabila 

 

Termen 

de 

finalizare 

Stadiul la 31.12.2016 

activă, precoce a cancerului de col uterin 

  

 

2. Programul naţiona de sănătate 

mintală şi profilaxie în patologia 

pshiatrică 

 

3. Programul naţional de transplant de 

organe, ţesuturi şi celule de origine 

umană 

3.1. subprogramul de transplant de 

organe, ţesuturi şi celule de origine 

umană 

 

 

 

 

compartiment 

evaluarea si 

promovarea 

sanatatii 

 

 

 

 

 

 

 

- 1046 formulare FS1 eliberate şi 

completate în integralitate, la care s-a 

realizat recoltarea materialului celular 

cervical 

 

- 420 pacienți incluși în programe 

intraspitalicești de reabilitare 

 

 

 

 

 

- 10 diagnosticări morţi cerebrale şi 

menţinere în condiţii fiziologice a 

donatorilor cadavru 

- 10 acțiuni de coordonare 

- 8 donatori vii testaţi imunologic şi 

virusologic 

- 2 proceduri de autotransplant 

V Programul Naţional de evaluare si 

promovare a sănătăţii şi educaţie pentru 

sănătate  PN V, urmărindu-se: 

5.1. Subprogramul de promovare a unui 

stil de viata sanatos 

- Campanii IEC conform calendarului 

stabilit anual pentru celebrarea zilelor 

mondiale / europene şi campanii IEC cu 

teme stabilite pe baza unor priorităţi de 

sănătate specifice naţionale 

Dr.Iliescu Diana 

Georgeta 

Sef 

compatiment 

evaluarea si 

promovarea 

sanatatii 

Decembrie 

2016 

Realizat 

 

 

 

 

 

- 11 campanii I.E.C.- cu teme stabilite 

pe baza unor priorităţi de sănătate 
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PN Actiune Persoana 

responsabila 

 

Termen 

de 

finalizare 

Stadiul la 31.12.2016 

specifice naţionale 

- 14 activităţi de IEC derulate la nivel 

nivel local în cadrul campaniilor 

naţionale  

VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programul National de sanatate a femeii 

şi copilului  PN VI, urmărindu-se:  

6.1. Subprogramul pentru ameliorarea 

stării de nutriţie a gravidei şi copilului, 

prin: 

- Profilaxia anemiei feriprive la gravida 

 

 

 

- Profilaxia distrofiei la copiii cu varsta 

cuprinsa intre 0-12 luni, care nu 

beneficiaza de lapte matern, prin 

administrare de lapte praf 

 

- Profilaxia malnutritiei la copiii cu 

greutate mică la naştere 

 

6.2. Subprogramul de sănătate a 

copilului, prin:  

6.2.3.- Prevenirea deficienţelor de auz 

prin screening neonatal 

 

 

 6.3. Subprogramul de sanatate a femeii, 

prin: 

- Cresterea  accesului la servicii moderne 

Dr. Arina 

Badaluta 

Medic primar 

igiena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decembrie 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizat 

 

 

 

 

 

- 369 gravide beneficiare de 

administrare profilactica a 

preparatelor de fier 

 

 

 

- 2814 copii beneficiari 

 

 

 

- 440 copii beneficiari 

 

 

 

 

- 3090 nou-născuţi la care s-a efectuat 

screening pentru depistarea 
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PN Actiune Persoana 

responsabila 

 

Termen 

de 

finalizare 

Stadiul la 31.12.2016 

 

 

 

 

de planificare familiala 

 

 

 

- Profilaxia sindromului de izoimunizare 

Rh 

 

 

 

 

 

 

 

deficienţelor de auz 

- 30 persoane instruite 

 

 

- 432 utilizatori activi de metode de 

contraceptie 

- 280 carnete şi fişe pentru 

supravegherea medicală a gravidei şi 

lăuzei 

 

- 270 beneficiare vaccinate cu 

imunoglobulină specific 

 

 Acțiuni prioritare pentru monitorizarea,  

tratamentul și îngrijirea pacienților critici în 

secțiile A.T.I.(A.P-A.T.I.) adulți și copii 

 Decembrie 

2016 

 

- 492 pacienți critici din secțiile A.T.I. 

copii și adulți 

 Acțiuni prioritare pentru monitorizarea,  

tratamentul și îngrijirea pacienților critici în 

secțiile A.T.I.(A.P-A.T.I.) neonatalogie 

 Decembrie 

2016 

 

- 381 pacienți critici din secțiile A.T.I. 

neonatologie 

 Acțiuni prioritare pentru tratamentul 

pacienților critici cu infarct miocardic acut 

(A.P.-I.M.A.) 

 Decembrie 

2016 

- 134 pacienți cu infarct miocardic acut 

tratați prin intervenții coronariene 

percutane 

- 99 pacienți tratați prin implantare de 

stent 

 Acțiuni prioritare pentru monitorizarea,  

tratamentul intervențional al pacienților cu 

accident vascular acut (A.P.-A.V.C.-A.c.) 

 Decembrie 

2016 

- 34 pacienți critici din secțiile de 

neurologie 

 Tratament în stăinătate   Decembrie 

2016 

- 1 finanțare radioterapie cu  

5-FU/STZ, în valoare de 6763.80 euro  
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Serviciul de Control in Sanatate Publica 

               Activitatea Serviciului de Control in Sanatate Publica este cel mai bine 

reflectata in tabelele (de raportare anuala) de mai jos.  

 

STRUCTURA DE CONTROL IN SANATATE PUBLICA A JUDETULUI 

 

  

Anul 2016 

 Nr. 

crt. DOMENIUL / tip    

Date 

raportate 

1 Apa     

  Numar total controale, din care:   276 

  a) instalatii centrale   95 

  - producatori   51 

  - distribuitori   42 

  - utilizatori, din care:   1 

    - industria alimentara 0 

    - colectivitati 1 

    - altii 2 

  b) instalatii locale (fantani publice)   82 

  

c) verificarea monitorizarii de audit a 

apei potabile   51 

  

d) verificarea monitorizarii de control a 

apei potabile   46 

  Numar probe recoltate: - total 65 

    - corespunzatoare 47 

    - necorespunzatoare fizico-chimic* 5 

    - necorespunzatoare bacteriologic* 13 

  Recontroale - numar total 1 

  Avertismente - numar total 1 

  Amenzi - numar total 8 

    - valoare totala 27000 

  Retragere ASF - numar total 2 

  Suspendare de activitate - numar total 0 
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  Decizie de inchidere a unitatii - numar total 0 

        

2 Turism     

  

a) Numar total unitati de turism 

controlate, din care:   159 

    - unitati de cazare hoteliera 29 

    - pensiuni turistice 130 

    - camping-uri 0 

  

b) numar controale ale zonelor 

naturale de imbaiere    0 

  - controlul calitatii apei   0 

    - nr. total probe recoltate, din care: 0 

    corespunzatoare 0 

    necorespunzatoare* 0 

  - controlul calitatii nisipului   0 

    - nr. total probe recoltate, din care: 0 

    corespunzatoare 0 

    necorespunzatoare* 0 

  c) numar piscine si stranduri controlate   22 

    - nr. total probe recoltate, din care: 44 

    corespunzatoare 23 

    necorespunzatoare* 21 

  Recontroale - numar total 3 

  Avertismente - numar total 3 

  Amenzi - numar total 2 

    - valoare totala 6000 

  Retragere ASF - numar total 0 

  Suspendare de activitate - numar total 0 

  Decizie de inchidere a unitatii - numar total 0 

        

3 Mediul de viata a populatiei     
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  Numar total controale, din care:   1410 

  a) zone de locuit    106 

  b) unitatile de mica industrie   1 

  c) unitati comerciale   1221 

  d) statii de epurare a apelor uzate   0 

  

e) colectare si depozitare deseuri 

menajere   50 

  

f) mijloace de transport deseuri solide 

menajere   6 

  

g) instalatii de depozitare, prelucrare si 

neutralizare a deseurilor solide 

menajere   0 

  h) unitati de prestari servicii   13 

    

- ateliere de croitorie, marochinarie, 

ceasornicarie 0 

    - spalatorii auto 11 

    - spalatorii pentru lenjerie, haine 2 

  i) institutii social-culturale   1 

  

j) unitati care comercializeaza haine 

second-hand   7 

  

k) unităţile de comercializare a 

produselor noi cu efecte psihoactive   0 

  l) altele   5 

  Recontroale - numar total 2 

  Avertismente - numar total 3 

  Amenzi - numar total 5 

    - valoare totala 8000 

  Retragere ASF - numar total 0 

  Suspendare de activitate - numar total 0 

  Decizie de inchidere a unitatii - numar total 0 

        

4 Tutun     

  a) Numar controale - pentru fumat in spatiile publice  406 
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- in unitati care comercializeaza produse 

din tutun 720 

    

- pentru inscriptionarea produselor din 

tutun 0 

    - pentru publicitatea produselor din tutun 0 

    - in unitatile sanitare 331 

    - in unitatile de invatamant 92 

    - pentru sponsorizare 0 

  b) Sanctiuni, din care:   0 

    - numar avertismente 0 

    - numar amenzi contraventionale 0 

    - valoare totala amenzi 0 

    

- valoare amenzi pentru fumat in spatiile 

publice 0 

  

c) Retragere de pe piata a produsului, 

in vederea distrugerii   0 

  d) Suspendarea temporara a activitatii   0 

        

5 Mediu de munca      

  Controale - numar total 29 

  Recontroale  - numar total 0 

  Avertismente - numar total 1 

  Amenzi - numar total 0 

    - valoare totala 0 

  Retragere ASF - numar total 0 

  Suspendare de activitate - numar total 0 

  Decizie de inchidere a unitatii - numar total 0 

        

6 Cosmetice     

  

a) Numar total controale in unitati, din 

care:   861 

    - unitati de producere 0 
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    - importatori 0 

    - distribuitori 0 

    - unitati de desfacere 709 

    

- unitati de frizerie, coafura, manechiura, 

pedichiura, cosmetica 140 

    - unitati de piercing si tatuaj 0 

    - unitati de intretinere corporala 9 

    

- alte unitati din sectorul prestari servicii 

care folosesc produse cosmetice 3 

  Recontroale - numar total 0 

  Avertismente - numar total 0 

  Amenzi - numar total 1 

    - valoare totala 1000 

  Suspendare de activitate - numar total 0 

  Decizie de inchidere a unitatii - numar total 0 

  b) Controale pe produse cosmetice 

- numar total (se mentioneaza separat, 

in anexa, numarul pe tipuri de produse) 2566 

  c) Probe recoltate - numar total 8 

    - corespunzatoare 0 

    - necorespunzatoare microbiologic* 0 

    

- necorespunzatoare din punct de 

vedere chimic si toxicologic* 0 

  Recontroale - numar total 0 

  Avertismente - numar total 0 

  Amenzi - numar total 0 

    - valoare totala 0 

  Suspendare de activitate - numar total 0 

  Decizie de inchidere a unitatii - numar total 0 

  

Retragere de la comercializare 

(ingrediente/produse)  

- numar de produse (se mentioneaza 

separat, in anexa, numarul pe tipuri de 

produse) 0 

  

Distrugere/retur la 

producator/importator  

- numar de produse (se mentioneaza 

separat, in anexa, numarul pe tipuri de 

produse) 0 
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7 Biocide     

  Numar total controale , din care:   1759 

    - la producatori 0 

    - la importatori 0 

    - la distribuitori 39 

    

- la utilizatori profesionali (unitati 

sanitare, unitati de invatamant, unitati de 

turism, cabinete de infrumusetare, etc) 1720 

    - la utilizatori industriali 0 

  Recontroale - numar total 0 

  Avertismente - numar total 3 

  Amenzi - numar total 0 

    - valoare totala 0 

  Suspendare de activitate - numar total 0 

  Decizie de inchidere a unitatii - numar total 0 

  

Propunere retragere aviz  

(substante/produse)  - numar total 0 

  Propunere anulare aviz  - numar total 0 

        

8 Invatamant     

  

a) Numar total controale pe unitati, din 

care:   282 

    

- unitati pentru anteprescolari si 

prescolari  92 

    

- unitati de invatamant primar si 

gimnazial 124 

    - unitati de invatamant liceal 15 

    - unitati de invatamant postliceal 0 

    - unitati de invatamant superior (facultati) 2 

    - unitati de invatamant special 1 

    - ateliere scolare 10 

    - unitati de cazare (internate, camine) 9 
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    - bloc alimentar propriu unitatii 25 

    - bloc alimentar externalizat 0 

    - unitati de catering 4 

    - tabere de odihna 0 

    - centre de plasament 0 

  Recontroale - numar total 0 

  Avertismente - numar total 15 

  Amenzi - numar total 0 

    - valoare totala 0 

  Retragere ASF - numar total 0 

  Suspendare de activitate - numar total 0 

  Decizie de inchidere a unitatii - numar total 0 

  

b) Numar controale pe produs si 

meniu, conform Legii 123, din care: - societati comerciale 7 

    - blocuri alimentare 4 

    - cantine 1 

    - catering 2 

  c) Probe recoltate - numar total 0 

    - corespunzatoare 0 

    - necorespunzatoare* 0 

  Recontroale - numar total 0 

  Avertismente - numar total 0 

  Amenzi - numar total 0 

    - valoare totala 0 

  Retragere produse alimentare   0 

    - kg 0 

    - litri 0 

        

9 

Unitati sanitare, cu exceptia 

spitalelor     

  Numar total controale, din care:    950 
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    - unitati de asistenta medicala primara 408 

    

- unitati de asistenta medicala 

ambulatorie 195 

    

- unitati de asistenta de medicina 

dentara 285 

    

- unitati de asistenta medicala de 

urgenta prespitaliceasca, din care: 4 

    - centre de permanenta  3 

    - serviciul de ambulanta  1 

    - laboratoare de analize medicale  35 

    

- unitati de radiologie si imagistica 

medicala (se raporteaza numai in cazul 

controalelor planificate sau la sesizare) 3 

    

- societati de turism balnear si de 

recuperare 5 

    - unitati de ingrijiri la domiciliu 0 

    - unitati medico-sociale 2 

    - unitati de medicina alternativa 0 

    

- unitati socio-medicale pentru varstnici 

(camine pentru batrani) 7 

    - centre socio-medicale ale ANPH 6 

    

- centre de furnizare de servicii pentru 

consumatorii de droguri 0 

  Numar probe recoltate: - numar total 0 

    - corespunzatoare 0 

    - necorespunzatoare* 0 

  Recontroale - numar total 6 

  Avertismente - numar total 4 

  Amenzi - numar total 0 

    - valoare totala 0 

  Retragere ASF - numar total 0 

  Suspendare de activitate - numar total 0 

  Decizie de inchidere a unitatii - numar total 0 
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10  Unitati sanitare cu paturi     

  

a) Numar total de controale integrale in 

spitale (care se fac in cadrul actiunii 

tematice si se verifica toate sectiile si 

compartimentele spitalului)   30 

  b) Numar total de controale, din care:   99 

    - deseuri periculoase 20 

    - sterilizare si precautii universale 19 

    - infectii nosocomiale 15 

    - bloc alimentar 12 

    - spalatorie 12 

    - sectii cu diferite profiluri 21 

  

c) Numar controale in ambulatoriu 

integrat   1 

  Numar probe recoltate: - numar total 0 

    - corespunzatoare 0 

    - necorespunzatoare* 0 

  Recontroale - numar total 13 

  Avertismente - numar total 6 

  Amenzi - numar total 6 

    - valoare totala 7800 

  Retragere ASF - numar total 0 

  Suspendare de activitate - numar total 0 

  Decizie de inchidere a unitatii - numar total 0 

        

11 Unitati de transfuzii     

  Numar total controale, din care:   15 

    

- unitati de transfuzie sanguina din 

spitale 12 

    - centre judetene de transfuzie sanguina 3 

    - centre regionale de transfuzie sanguina 0 

  Numar probe recoltate: - numar total 0 
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    - corespunzatoare 0 

    - necorespunzatoare* 0 

  Recontroale - numar total 0 

  Avertismente - numar total 1 

  Amenzi - numar total 0 

    - valoare totala 0 

  Retragere ASF - numar total 0 

  Suspendare de activitate - numar total 0 

  Decizie de inchidere a unitatii - numar total 0 

        

12 Unitati de transplant     

  Numar total controale, din care:   1 

    

- unitati acreditate pentru activitatea de 

prelevare de tesuturi umane 1 

    

- unitati acreditate pentru activitatea de 

banci de tesuturi umane 0 

    

- unitati acreditate pentru activitatea de 

utilizatori de tesuturi si/sau celule umane 

in scop terapeutic 0 

  Numar probe recoltate: - numar total 0 

    - corespunzatoare 0 

    - necorespunzatoare* 0 

  Recontroale - numar total 0 

  Avertismente - numar total 0 

  Amenzi - numar total 0 

    - valoare totala 0 

  Retragere ASF - numar total 0 

  Suspendare de activitate - numar total 0 

  Decizie de inchidere a unitatii - numar total 0 

        

13 Deseuri periculoase     

  
a) colectare, depozitare deseuri 

- producatori mici 597 
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periculoase 

    - producatori mijlocii 277 

    - producatori mari 65 

  b) transport deseuri periculoase   0 

  

c) unitati de neutralizare deseuri 

periculoase - unitati sanitare 0 

    - societati comerciale 0 

  Recontroale - numar total 0 

  Avertismente - numar total 0 

  Amenzi - numar total 0 

    - valoare totala 0 

  Retragere ASF - numar total 0 

  Suspendare de activitate - numar total 0 

  Decizie de inchidere a unitatii - numar total 0 

        

14 Alerte rapide      

  Numar alerte, din care:   27 

  a) Numar total SRAAF, din care:   25 

    - materiale in contact cu alimentul 1 

    - suplimente nutritive 19 

    - alimente cu destinatie speciala 1 

    - aditivi alimentari 1 

    - toxiinfectii alimentare 1 

    - trichineloza 0 

    - altele 2 

  b) non aliment (RAPEX), din care :   1 

    - cosmetice  1 

    - alte produse  0 

  c) alte alerte   1 
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15 

Actiuni tematice stabilite de ISS 

judetean - numar actiuni 14 

    - domeniul (cu listare separata)   

        

16 Numar sesizari rezolvate   286 

        

17 Actiuni de indrumare si consultanta - numar actiuni 457 

        

18 Actiuni comune cu alte autoritati - numar actiuni 27 

    - domeniul (cu listare separata)   

        

19 

Numar comunicate  mass-media (se 

vor transmite prin fax)    0 

        

20 

Numar probleme de sanatate 

identificate si modul de solutionare 

- numar probleme de sanatate 

identificate  0 

    - domeniul (cu listare separata)   

        

21 Activitatea juridica     

  

a) Nr. plangeri impotriva proceselor 

verbale de constatare a contraventiei si 

de aplicare a sanctiunii   5 

  

b) Nr. de dosare solutionate de 

judecatoria teritoriala in favoarea ISS   0 

  

c) Nr. total de dosare solutionate de 

judecatoria teritoriala     0 

  din care: - in favoarea persoanei fizice 0 

    - in favoarea persoanei juridice 0 

 

* Pentru probele prelevate gasite 

necorespunzatoare se va detalia pe 

surse de provenienta si se vor  

numera parametrii necorespunzatori 
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SERVICIUL DE CONTROL IN SANATATE PUBLICA 

      SUCEAVA 

 

AN 2016 

     A. Inspecţii               

  Producători 

primari 

Producători 

şi 

Ambalatori 

Distribuitori 

şi 

transportatori 

Retaileri Sectorul 

de 

servicii 

Producători 

primari care 

vând direct 

consumatorului 

final 

TOTAL 

Numărul de unităţi 10 64 24 1976 1041 91 3206 

Numărul de unităţi inspectate 10 80 39 2118 1017 123 3387 

Numărul de acţiuni de inspecţie 10 80 39 2118 1017 123 3387 

Din care pe tipuri de neconformităţi : 0 4 1 75 55 9 144 

HACCP 0 0 0 2 1 0 3 

Igienă generală 0 1 0 1 5 0 7 

Compoziţie 0 0 0 0 0 0 0 

Microbiologică 0 0 0 0 0 0 0 

Contaminare (alta decât microbiologică) 0 0 1 0 0 0 1 

Etichetare şi prezentare 0 0 0 0 0 0 0 

Controlul medical periodic 0 4 0 19 11 0 32 

Notiuni fundamentale de igiena 0 1 0 29 25 3 58 

Altele 0 0 0 24 13 6 43 
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SERVICIUL DE CONTROL IN SANATATE PUBLICA 

     SUCEAVA 

  

AN 2016 

    C 1. Sanctiuni               

  Producători 

primari 

Producători şi 

Ambalatori 

Distribuitori şi 

transportatori 

Retaileri Sectorul 

de 

servicii 

Producători primari 

care vând direct 

consumatorului 

final 

TOTAL 

Numar avertismente 0 2 0 21 10 0 33 

Numar amenzi 0 1 1 18 17 1 38 

Valoare amenzi 0 1000 1000 11700 14200 800 28700 

Produse retrase de la 

consum - kg 

0 0 0 0 0 0 0 

Produse retrase de la 

consum - litri 

0 0 0 0 0 0 0 

Produse retrase de la 

consum - buc 

0 0 0 0 0 0 0 

Numar suspendari de 

activitate 

0 0 0 0 0 0 0 
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SERVICIUL DE CONTROL IN SANATATE 

PUBLICA 

        SUCEAVA 

   

AN 2016 

       C 2. Sanctiuni                       
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TOTAL 

Numar 

avertismente 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 

Numar amenzi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 38 

Valoare amenzi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28700 28700 

Produse retrase de 

la consum - kg 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Produse retrase de 

la consum - litri 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Produse retrase de 

la consum - buc 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Numar suspendari 

de activitate 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL MANAGERIAL 

 

 

În vederea monitorizării, coordonării şi îndrumării metodologice a implementării şi/sau dezvoltării 

sistemului de control intern/managerial, la nivelul Direcţiei de Sănătate Publică Suceava este constituită 

prin Decizia nr.335/16.11.2011 o comisie cu atribuţii în acest sens, alcătuită din 1 preşedinte şi 13 membri 

şi 1 secretar. Decizia iniţială a fost modificată ulterior ca urmare a schimbărilor survenite în structura de 

personal. Componenţa şi modul de organizare a actualei comisii s-a stabilit în baza deciziei nr. 

192/25.09.2015 si decizia nr.93/17.08.2016 cuprinzand 1 preşedinte şi 14 membri şi un secretar, în funcţie 

de volumul şi complexitatea activităţilor. 

 

În scopul creării unui model de control intern uniform şi coerent, la nivelul Direcţiei de Sănătate 

Publică Suceava începând cu data de 28.10.2015 s-au formulat şi s-au descris standardele proprii de control 

intern, definite prin reguli de management pe care trebuie să le urmeze toate compartimentele din structura 

organizatorică. 

S-au formulat 16 standarde, pentru fiecare stabilindu-se activităţile specifice de realizat privind 

implementarea acestora, formalizate într-un Plan de măsuri. S-au identificat, de asemenea, punctele tari în 

ce priveşte implementarea standardelor la nivelul instituţiei precum şi propunerile pentru îmbunătăţirea 

aplicării regulilor de control intern.   

Gestionarea riscurilor se realizează prin intermediul Registrului de riscuri care cuprinde informaţii 

referitoare la obiectivele stabilite pentru compartimentele din structura organizatorică şi reprezintă 

materializarea în formă scrisă a analizei factorilor de risc. 

Există un sistem de monitorizare pe verticală, organizat la nivelul entităţii ierarhic superioare, a 

modului de implementare a sistemului de control managerial. 

Controlul financiar-preventiv este organizat iar activităţile specifice sunt proceduralizate prin 

manualul de proceduri. Proiectele de operaţiuni prezentate la viză au fost însoţite de documente 

justificative certificate în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii prin semnătură de către conducătorul 

compartimentului de specialitate care a iniţiat operaţiunea. Nu au fost operaţiuni patrimoniale refuzate la 

viza de control financiar-preventiv. 

 

Delegarea responsabilităţilor directorului executiv se stabileşte prin decizie scrisă, ţinând cont de 

cunoştinţele, experienţa şi capacitatea necesară efectuării actului de autoritate încredinţat. 

Atribuţiile fiecărui salariat, care derivă din misiunea şi obiectivele entităţii, sunt specificate în fişa 

postului, astfel că fiecare salariat are un rol bine definit. Fiecărui post îi sunt asociate competenţele, 

responsabilităţile şi sarcinile pentru realizarea obiectivelor. 

La nivelul entităţii sunt definite obiectivele determinante, legate de scopurile entităţii. Pentru 

atingerea acestora, se asigură coordonarea deciziilor şi a acţiunilor compartimentelor structurale.  

La nivelul instituţiei sunt elaborate proceduri operaţionale, unele în forma prezentată drept model în 

anexa nr.2 din Ordinul 400/12.06.2015, în forme completate şi îmbunătăţite cu noi componente iar altele 

după modelul altor ghiduri întâlnite în practica domeniului, cu precizarea că, indiferent de forma adoptată, 

s-au avut în vedere prevederile Standardului de control intern/managerial nr. 9 "Proceduri", prezentat în 

anexa nr. 1 la ordin. 

       Membrii structurii au identificat o serie de riscuri legate de desfasurarea activitatilor sale, 

probabilitatea aparitiei acestora, circumstanţele care au favorizat/ favorizeaza apariţia riscurilor, strategiile 
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adoptate de acestia pentru diminuarea sau eliminarea riscurilor si impactul acestora asupra activitatii din 

cadrul compartimentului în Registrul riscurilor. 

In momentul de fata se lucreaza la centralizarea datelor transmise de conducătorii de compartimente, 

avand termen de realizare si transmitere catre Ministerul Sanatatii data de 20.02.2017. 

Potrivit datelor rezulta ca la nivelul Direcţiei de Sănătate Publică  Suceava sistemul de control intern 

la data de 31.12.2016 este parţial implementat. 

 

 

RAPORTUL ACTIVITATII BIROULUI BUGET, FINANTE – 

CONTABILITATE 

 

I. CONTEXTUL ORGANIZATORIC 

 

În anul 2016, conducerea activitatii economico – administrative a fost asigurată de directorul 

executiv adjunct economic, seful de serviciu AM, seful de birou Buget, Finante Contabilitate si persoana 

din cadrul compartimentului de achizitii publice.  

Activitatea direcţiei, vastă şi complexă, s-a desfăşurat in conditii normale. 

In perioada iunile – decembrie 2016, activitatea compartimentului de achizitii a fost efectuata de 

catre serviciul administrativ – mentenanta, deoarece persoana care a avut atributii de achizitii a plecat din 

unitate in luna iulie. 

In anul 2016 s-a desfiintat Centrul Judetean de Aparatura Medicala Suceava, unitate subordonata 

Directiei de Sanatate Publica Suceava, motivat de faptul ca avizul de functionare emis de catre 

A.N.M.D.M. a expirat la data de 01.08.2016, aviz care nu mai poate fi preschimbat din lipsa de resurse 

umane specializate si resurse financiare. 

 

II. REZULTATE OBTINUTE  

 

  În anul 2016, bugetul DSP a fost aprobat în condiţiile determinate de evoluţiile economice interne 

şi externe care au impus adoptarea unei politici de restrângere a cheltuielilor bugetare, îndeosebi a 

cheltuielilor de personal şi de abordare mai prudentă a deficitului bugetului general consolidat. 

 În aceste condiţii, prin măsurile propuse de MS, s-a reuşit finanţarea la timp şi la un nivel 

corespunzător a cheltuielilor proprii, a celor ale instituţiilor din subordine, a programelor de sănătate, a 

activităţilor şi acţiunilor prioritare prevăzute a se finanţa de la bugetul de stat şi din veniturile proprii ale 

MS. 
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  Printr-o atentă monitorizare şi stabilirea corectă a priorităţilor în finanţare, în perioada analizată au 

fost evitate blocajele financiare şi s-au găsit în permanenţă soluţii pentru asigurarea fondurilor bugetare 

necesare finanţării acţiunilor noi sau urgente.  

  În vederea urmăririi atente a cheltuielilor s-a facut  monitorizarea lunară a acestora. 

 

III. RAPORTUL ACTIVITATII BIROULUI BUGET, FINANTE - CONTABILITATE 

Principalele activităţi ale serviciului buget, finante-contabilitate în anul 2016, potrivit 

responsabilităţilor specifice, s-au referit, îndeosebi la:  

 

A) OBIECTIVE 

 

    1. Afişarea pe site-ul direcţiei a proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli 

    2. Intocmirea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale ale direcţiei; verificarea, analizarea şi 

centralizarea situaţiilor financiare ale unităţilor din subordine, potrivit normelor legale, răspunzând de 

realitatea şi exactitatea datelor cuprinse; 

     3. Elaborarea de  propuneri de casare şi transfer de bunuri materiale, si supunerea lor aprobării 

directorului executiv adjunct financiar contabil, pentru a fi înaintate Ministerului Sănătăţii; 

      4. Executarea indicatorilor financiari din bugetul propriu si asigurarea efectuarii plăţilor în conformitate 

cu prevederile legale cuprinse în Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor 

publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

    5.  Intocmirea lunara a situaţiei monitorizării cheltuielilor de personal pentru activitatea proprie şi 

verifica dacă unităţile sanitare publice din subordine au raportat această situaţie Ministerului Sănătăţii; 

    6. Solicitarea Ministerului Sănătăţii, la termenele stabilite, deschideri de credite bugetare pentru luna 

următoare, pe titluri de cheltuieli şi programe de sănătate; 

    7. Intocmirea urmatoarelor activitati: 

 -  asigurarea efectuarii finanţării  acţiunilor de sănătate si a programelor nationale de sanatate de la 

nivelul unităţilor subordonate;  

- asigurarea, contractarea şi decontarea sumelor reprezentând drepturi salariale şi cheltuieli 

materiale, în conformitate cu prevederile legale, pentru cabinetele din structura unităţilor sanitare 
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transferate la autorităţile administraţiei publice locale ( planning familial, TBC, LSM, rezidenţi an I - VII, 

UPU - UPU SMURD);  

- asigurarea efectuarii finanţării sumelor transferate autorităţilor administraţiei publice locale pentru 

asistenţa medicală comunitară;  

- asigurarea, contactarea cu autorităţile administraţiei publice locale şi decontarea sumelor 

reprezentând drepturi salariale ale medicilor, medicilor dentişti, asistenţilor medicali din cabinetele 

medicale din unităţile de învăţământ; - asigurarea finanţarii unităţilor medico-sociale în conformitate cu 

prevederile legale; 

    8. Efectuarea repartizarii creditelor bugetare aprobate şi transmiterea lor unităţilor beneficiare de 

investiţii, si finanţarea lucrărilor de investiţii, conform actelor normative în vigoare, pe baza deschiderii de 

credite lunare. 

    9. Fundamentarea propunerilor de buget pentru anul 2017 pe baza principalelor strategii politice şi 

proiecte prioritare ale Ministerului Sănătăţii. 

    10. Analizarea, verificarea şi înregistrarea în evidentele contabile a tuturor documentelor justificative 

care stau la baza elaborării situaţiilor financiare aferente anului 2016, potrivit dispoziţiilor legale. 

 

B) RESPECTAREA DISCIPLINEI FINANCIARE 

 

Legislatia  generala 

 

Respectarea disciplinei financiar contabile s-a facut prin: 

- Legea 500/2002 privind finantele publice cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Ordin 1792/2002 privind aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, 

ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si evidenta si raportarea angajamentelor 

bugetare si legale cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Ordin 1917/2005 privind aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea 

contabilitatii institutiilor publice, planul de conturi pentru institutiile publice si instructiuni de aplicare 

a acestuia cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Ordin 1139/2015 privind modificarea si completarea OMFP 923/2014 pentru aprobarea normelor 

metodologice referitoarela exercitarea controlului financiar preventiv ; 

- Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

C) BUGETUL D.S.P. SUCEAVA 
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În ceea ce priveşte bugetul DSP Suceava, acesta este constituit din sumele provenite de la bugetul de 

stat, din veniturile proprii ale MS şi venituri proprii ale DSP. Programul actualizat pe anul 2016 se prezintă 

astfel: 

                 

        mii lei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe sursa de finantare Venituri proprii ale MS-accize, gradul de utilizare de 83,35% se datoreaza 

neutilizarii fondurilor alocate pentru transferuri de capital – investitii in continuare la Spitalul Municipal 

Falticeni, si neutilizarii fondurilor, in totalitate la programele nationale de sanatate derulate de unitatile 

sanitare din subordinea AAPL. 

Pe sursa de finantare Venituri proprii DSP, gradul de utilizare de 78,61% se datoreaza neutilizarii 

fondurilor alocate pentru cheltuieli de capital, deoarece nu s-a realizat aticul intrucat era necesar un  proiect 

intocmit  de un arhitect si timpul nu a fost suficient pana la sfarsitul anului 2016. 

 

Fondurile alocate de la bugetul de stat au fost utilizate, îndeosebi pentru:  

a) cheltuielile de personal si pentru bunuri si servicii aferente personalului propriu; 

 

b) cheltuielile aferente activităţilor şi competenţelor transferate autorităţilor publice locale pentru 

dispensare scolare;  

 

 c) drepturile salariale ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în cadrul cabinetelor medicale 

organizate în structura aprobată în condiţiile legii: planning familial, TBC, LSM; drepturile salariale ale 

rezidenţilor pe toată perioada rezidenţiatului anii I-VII; drepturile salariale pentru personalul care îşi 

desfăşoară activitatea în UPU – UPU SMURD din structura organizatorică a spitalelor de urgenţă, precum 

 Sursa de finantare Buget 

alocat 

Plati  

efectuate 

Grad de 

utilizare 

1 BUGET DE STAT 43.110 38.372 89,01% 

2 VENITURI PROPRII ALE MS 9.441 7.869 83,35% 

3 VENITURI PROPRII ALE DSP 1.192 937 78,61% 

 

Pe sursa de finantare Buget de Stat, gradul de utilizare de 89,01% se datoreaza 

neutilizarii fondurilor alocate pentru transferuri de capital – investitii in continuare la 

Spitalul Municipal Falticeni, si reparatii capitale la Spitalul de Psihiatrie Siret, precum si 

neutilizarii fondurilor, in totalitate la programele nationale de sanatate derulate de 

unitatile sanitare din subordinea AAPL. 
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şi pentru cheltuielile de natura bunurilor şi serviciilor prevăzute de lege; cheltuielile de natura bunurilor şi 

serviciilor necesare cabinetelor medicale de medicină sportivă, cabinete TBC, LSM din structura 

organizatorică a spitalelor;  

 

d) programe de sanatate derulate de DSP Suceava, buget alocat in suma de 855 mii lei, plati 

effectuate in suma de 837 mii lei 

         mii lei 

 Program national de sanatate Buget 

alocat 

Plati  

efectuate 

Grad de 

utilizare 

1 
Supraveghere şi control al infectiei 

hiv/sida 
11 6 54,54% 

2 Program national de imunizare 462 449 97,18% 

3 

Profilaxia distrofiei la copiii cu varsta 

cuprinsa intre 0-12 luni, care nu 

beneficiaza de lapte matern, prin 

administrarea de lapte praf 

382 382 100% 

4 Tratament in strainatate 169 169 100% 
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Programe nationale de sanatate – unitati transferate autoritatilor publice locale. 

In anul 2016 pentru unitatile transferate autoritatilor publice locale a fost alocata suma de 6.262 mii 

lei, iar platile au fost in suma de 5.724 mii lei 

f) Burse acordate medicilor rezidenti, buget 40 mii lei, plati 27 mii lei. 

g) Transferurile catre unitatile administratiei publice locale pentru unitati medico sociale s-au facut 

respectand standardul de cost aprobat pentru anul 2016. 

h) Transferurile catre unitatile administratiei publice locale pentru finantarea sanatatii respectiv 

finantarea asistentilor comunitari si a mediatorilor sanitari s-au facut in suma de 1.465 mii lei, avand un 

buget de 1.479 mii lei. 

i) transferurile  catre bugetele locale pentru finantarea transferurilor de capital (aparatura medicala, 

reparatii capitale si investitii): 

  - Aparatura si echipament medical la Spitalul Municipal Vatra Dornei si Spitalul de Psihiatrie Siret  

in suma de 485 mii lei , plati de 476 mii lei; 

- RK la Spitalul Psihiatrie Siret in suma de 251 mii lei, utilizat doar 134 mii lei; 

- Investitii: 

1. Spitalul Sf Ioan cel Nou Suceava in suma de 2.000 mii lei, utilizat in totalitate 

2. Spitalul Municipal Falticeni suma de 3.740 mii lei, suma ce nu a fost solicitata de unitatea 

sanitara. 

Fondurile alocate din veniturile proprii ale MS au fost utilizate, îndeosebi pentru:  

  a) cheltuielile de natura bunurilor şi serviciilor necesare activitatii UPU - UPU/SMURD din 

structura organizatorică a spitalelor; 

 b) transferurile  catre bugetele locale pentru finantarea transferurilor de capital respectiv investitii in 

continuare la Spitalul Municipal Falticeni in suma de 1.260 ,mii lei, suma ce nu a fost solicitata in cursul 

anului 2016 de catre unitatea sanitara. 

c) programe nationale de sanatate desfasurate atat de catre DSP, cat si de unitatile sanitare cu paturi. 

Programe nationale de sanatate -  DSP 
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In anul 2016 pentru Programele Nationale de sanatate din cadrul Directiei de Sanatate Publica 

Suceava a fost alocata suma de 320 mii lei, fiind platita suma de 208 mii lei, diferenta ointre bugetul alocat 

si plati la Programul de Imunizari reprezinta sume angajate in cursul anului 2016,  astfel:   

   

mii lei 

 Program national de sanatate Buget 

alocat 

Plati  

efectuate 

Grad de 

utilizare 

1 Supraveghere şi control al bolilor 

transmisibile prioritare 

230 167 72,60% 

2 Program national de imunizare 33 0 0% 

3 Monitorizare a factorilor determinanţi 

din mediul de viaţă şi muncă 

35 21 60% 

4 Promovare a sănătăţii şi educaţie 

pentru sănătate - promovare a unui stil 

de  viata sanatos 

21 19 90,47% 

5 Program National de sanatate a mamei 

si copilului 

1 1 100% 

Programe nationale de sanatate – unitati transferate autoritatilor publice locale. 

In anul 2016 pentru unitatile transferate autoritatilor publice locale a fost alocata suma de 3257 mii 

lei, iar platile au fost in suma de 3.060 mii lei        

  

Fondurile alocate din veniturile proprii ale DSP vor fi utilizate, îndeosebi pentru:  

a) cheltuieli de capital pentru DSP Suceava, conform obiectivelor aprobate; 

b) bunuri si servicii necesare desfasurarii activitatii; 

c) cheltuieli de personal pentru personalul care efectueaza analize la cerere in laboratoarele 

institutiei. 

Veniturile totale incasate de DSP Suceava in anul 2016 sunt in suma de 1.041.195 lei si se compun 

din: 

ANALIZE                                                  783.033 lei 

EXAMEN CURS IGIENA                            119.200 lei 

ASISTENTA DE SPECIALITATE                  76.200 lei  
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AUTORIZATIE SANITARA PENTRU RADIATII           7.600 lei 

MASURATORI RADIOLOGICE                 34.000 lei 

CERTIFICAREA CONFORMITATII                             20.400 lei 

DISPONIBIL INSTITUTIE SUBORDONATA CJAM 

 SUCEAVA CA URMARE A DESFIINTARII             762 lei 

 

SERVICIUL ADMINISTRATIV ŞI MENTENANŢĂ 

 

În conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al DSP Suceava, serviciului 

administrativ şi mentenanţă îi revin o serie de sarcini pe care a fost necesar a le rezolva pe parcursul anului 

2016, astfel : 

1. În domeniul administrativ 

- s-a preocupat cu asigurarea carburanţilor, lubrefianţilor pentru autoturismele din dotare, a urmărit ţinerea 

la zi a fişelor de activitate zilnică a acestora, încadrarea în cotele de carburanţi, executarea unor lucrări de 

intervenţie programate sau accidentale, efectuarea asigurărilor RCA, efectuarea verificărilor tehnice 

obligatorii la termene; 

- întocmirea necesarului de aprovizionare anual, verificarea pe tot parcursul anului a materialelor 

planificate a se aproviziona, repartizarea de materiale din magaziile unităţii, întocmirea bonurile de consum 

pentru fiecare solicitator. 

- a întocmit referate necesare numirii comisiilor de inventariere pe unitate, a participat la inventarierea 

bunurilor şi a mijloacelor fixe din cadrul unităţii. 

- a urmărit şi verificat activitatea în domeniul protecţiei muncii. 

- a urmărit buna desfăşurare a activităţii privind paza unităţii şi a bunurilor materiale. 

- a ţinut evidenţa şi a livrat medicilor, pe bază de bon de consum, formulare psihotrope, tabelul II şi III; 

- a urmărit şi întocmit procesele verbale privind consumurile de gaz metan, energie electrică, apă; 

- s-a ocupat de primirea dosarelor întocmite de birourile şi serviciile funcţionale în vederea arhivării; 
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- a întocmit documentaţia şi obţinerea aprobărilor de la Arhivele Naţionale, în vederea casării documentelor 

arhivate cu termene depăşite, conform nomenclatorului arhivistic; 

- s-au verificat stingătoarele din dotarea unităţii şi presiunea hidranţilor de incendiu; 

- a primit şi distribuit, în baza reparţiţiilor făcute de unitate, laptele praf pentru copii 0-1 an, la consiliile 

locale. 

2. În domeniul aprovizionării 

- împreună cu compartimentele de specialitate şi cu cel de achiziţii publice a întocmit caietele de sarcini 

pentru lucrari de reparatii, materiale de birotică, reactivi, materiale sanitare de laborator, piese de schimb, 

materiale pentru întreţinerea instalaţiilor şi a clădirilor unităţii. 

- a întocmit caietele de sarcini, a participat la organizarea licitaţiilor şi a urmărit derularea contractelor 

întocmite cu diverşi furnizori de bunuri materiale de consum, materiale sanitare, reactivi. 

- a urmărit buna desfăşurare a activităţii privind transporturile de materiale sanitare repartizate din stocul 

Ministerului Sănătăţii. 

- a întocmit documentaţia pentru Programul Rabla. 

3. În domeniul mentenanţei 

- a întocmit caietele de sarcini, a participat la organizarea licitaţiilor şi a urmărit derularea contractelor 

pentru aparatura din dotarea laboratoarelor. A întocmit programe pentru verificările periodice care au fost 

introduse în contractele de servicii. 

- a urmărit desfăşurarea activităţii de metrologie pentru întreaga gamă de aparate specifice unităţii. 

- a întocmit contracte de prestări servicii – analize chimice şi bacteriologice pentru produse alimentare, 

produse de morărit şi panificaţie şi monitorizarea apei potabile ; 

- au fost încheiate : -  31 contracte pentru analiza apei potabile, cu primăriile din judeţul Suceava ; 

                                - 7 contracte pentru analiza apei de îmbăiere si a apei potabile, cu şcoli, universitate şi 

societăţi comerciale; 

                                - 10 contracte pentru analiza apei îmbuteliată, cu societăţi comerciale din judeţ ; 

                                - 10 contracte pentru analize microbiologice şi bacteriologice, conform Ordinului 

916/2006, cu spitale şi centre medicale din judeţ ; 
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                                - 120 contracte pentru analize fizico-chimice şi microbiologice pentru produse 

alimentare, cu societăţi comerciale din judeţul Suceava. 

- a întocmit facturile în baza contractelor încheiate şi a buletinelor de analiză efectuate ; 

- pregătirea documentelor solicitate de compartimentul de contabilitate ce insotesc fiecare factură în 

momentul în care aceasta se da la plata , 

- corespondenta legată de facturile de pe Programele Naţionale în mare parte şi legata de recepţiile 

efectuate de către cei doi magazioneri. 

– a întocmit şi a raportat situaţia aparaturii de înaltă performanţă de la unităţile sanitare din judeţul 

Suceava în subordinea Ministerului Sănătăţii; 

- a întocmit şi a raportat la Ministerul Sănătăţii, proiectul de buget pe anul 2017, pentru DSP şi pentru 

unităţile sanitare din judeţul Suceava; 

- a actualizat şi a raportat la Ministerul Sănătăţii situaţia bunurilor aflate în domeniul public al statului şi 

adminstrarea DSP. 

- a întocmit lista de investiţii şi împreună cu Compartimentului de achiziţii publice a dus-o la îndeplinire; 

 

COMPARTIMENTUL DE ACHIZIŢII PUBLICE 

Activitatea Compartimentului de Achiziţii Publice se desfăşoară în domeniul organizării şi 

desfăşurării procedurilor de achiziţii publice în vederea atribuirii de contracte de furnizare, de servicii şi de 

lucrări. Procesul de achiziţie publică reprezintă o succesiune de etape, după parcurgerea cărora se obţine 

produsul sau dreptul de utilizare a acestuia, serviciul sau lucrarea, ca urmare a atribuirii unui contract de 

achiziţie publică sau o comandă. Astfel în cadrul compartimentului se întocmeşte documentaţia necesară 

demarării şi desfăşurării procedurilor de achiziţii publice şi documentele justificative pentru achiziţii 

directe. 

În cadrul compartimentului de Achiziţii Publice sunt îndeplinite atribuţii după cum urmează:  

-până la data de 31 martie 2016 a fost întocmit şi transmis, pe site-ul SEAP, raportul privind situaţia 

achiziţiilor publice la nivelul direcţiei pentru anul 2015; 

- actualizarea programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2016 în funcţie de achiziţiile realizate pe 

parcursul anului, pe baza referatelor de necesitate întocmite de compartimentele din cadrul direcţiei; 
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- solicitarea tuturor compartimentelor şi serviciilor din cadrul direcţiei a referatelor de necesitate la nivelul 

compartimentului/serviciului pentru anul 2017;  

- întocmirea programului anual de achiziţii publice pe anul 2017 în baza referatelor de necesitate întocmite 

de şefii compartimentelor de specialitate din unitate, pe baza cărora se planifică şi se prioritizează 

achiziţiile publice;  

- elaborarea documentaţiei de atribuire pentru achiziţiile publice respectând dispoziţiile prevazute în 

legislaţia de achiziţii publice în vigoare (elaborarea notelor justificative, selecţia procedurii în funcţie de 

pragurile valorice conform prevederilor art. 7/68 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice; calendarul 

procedurii şi a documentaţiei de atribuire, (dovada achiziţiei din catalogul electronic din SEAP, nota 

justificativă în cazul achiziţiilor directe offline, publicarea invitaţiei/anunţului de participare, întocmirea 

raspunsurilor la solicitările de clarificări şi publicarea acestora pe SEAP , întocmirea proceselor verbale de 

deschidere a procedurilor , a raportului şi comunicărilor privind rezultatul de evaluare a procedurii ; 

întocmirea dosarului de achiziţie publică ) ; 

- aprovizionarea compartimentelor cu produsele şi realizarea lucrărilor şi serviciilor solicitate de aceastea 

prin referate de necesitate prin achiziţii directe, cu respectarea art. 7 din Legea 98/2016,un număr total de 

705 comenzi şi 39 contracte. 

- asistenţă acordată compartimentului juridic privind întocmirea clauzelor contractuale ce fac obiectul 

achiziţiei (condiţiile specifice solicitate în cerinţele din documentaţiile de atribuire a achiziţiilor ); 

- menţinerea unor relaţii bune cu furnizori în vederea aprovizionări cu produse care să corespundă calitativ 

cerinţelor impuse prin referatele de necesitate; 

- realizarea achiziţiilor în vederea dotării laboratoarelor cu aparatură de laborator si echipamente, în 

conformitate cu lista de investiţii aprobată de către Ministerul Sănătăţii; 

- punerea la dispozitia compartimentului juridic a notificărilor primite din partea Ministerului Sanătăţii şi a 

documentaţiilor de atribuire descărcate de pe SEAP pentru întocmirea contractelor în vederea achizionării 

produselor repartizate în urma procedurilor de achiziţii centralizate organizate de către acesta; 

-  urmărirea respectării cerinţelor din documentaţia de atribuire pe parcursul derulării contractelor; 

- pregătirea situaţiilor şi raportărilor solicitate de compartimentul de contabilitate şi Curtea de Conturi 

Suceava; 
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Actele normative specifice activităţii de achizitii publice sunt : 

-Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, 

-Legea 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, 

-Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 

achizițiile publice, 

-Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile 

sectoriale. 

În cursul anului 2016 compartimentul de achiziţii publice a derulat activităţi de realizare a 

programului de investiţii aprobat. Potrivit listei de investiţii aprobate pe anul 2016 investiţiile s-au ridicat la 

suma de 195.352,73 lei cu TVA, din care s-au achizitionat urmatoarele: 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

În vederea respectării prevederilor art. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-

cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice în care se impune obligativitatea utilizării 

mijloacelor electronice pentru achiziţiile directe prin intermediul catalogului electronic publicat în SEAP, 

compartimentul de achiziţii publice a luat toate masurile pentru conformare. 

Nr. 

crt 

 

Nominalizarea achizitiilor de 

bunuri si altor cheltuieli de 

investitii 

 

U/M 

  

Cantitatea 

 

Valoarea cu TVA 

1 Dozimetru de teren buc 1 21.999,96 lei 

2 Autoturism buc 1 47.362,79 lei 

3  Bariera automata de 5 m buc 1 6.750,00 lei 

4. RK tamplarie exterioara buc 1 119.239,98 lei 
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COMPARTIMENT AVIZE/AUTORIZĂRI 2016 

 

 asistenţă de specialitate de sănătate publică (ASSP) la cererea persoanelor fizice şi juridice: 

   Anul 2016 = 392 

 autorizaţii sanitare de funcţionare (ASF) + certificarea conformităţii (CC):  

  1. ASF eliberate în baza declaraţiei pe propria răspundere conform Ord.M.S.1030/2009: 

  

Anul 2016 =   28 

  2. ASF eliberate în baza referatului de evaluare conform Ord. M.S.1030/2009.: 

   Anul 2016 = 160 

  3.Certificarea conformităţii (CC): 

   Anul 2016 = 117 

4.Viză anuală 

   Anul 2016 = 134 

  5.Notificări eliberate ca negaţie privind necesitatea evaluării conformităţii 

   Anul 2016 = 169 

  

 declaraţii pe propria răspundere înregistrate în baza cărora s-au eliberat autorizaţii sanitare: 

   Anul 2016 =  35         

 

 Conform Ord.M.S. nr. 1159/2010, privind aprobarea listei unităţilor de asistenţă medicală autorizate 

pentru ambulatorie a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de autovehicule 

sau tramvaie, în anul 2016 au fost eliberate 2 autorizaţii şi 30 vize anuale 

 

 înregistrarea de cabinete medicale şi cabinete de liberă practică pentru activităţi conexe actului 

medical  - Registrul unic: 

 

                   - cabinete medicale:   - s-au înfiinţat 43:    -  4 medicină de familie (din care 1 rural) 

                         - 17 medicină dentară (din care 3 rural)  

                 - 22 de specialitate  

 

            - s-au închis :     -  2 medicină de familie (din care 1 rural) 

                  - 2 medicină dentară  

                  - 3 de specialitate  

 

       - cabinete de liberă practică pentru activităţi conexe actului medical:  

 

        - s-au înfiinţat 5:    - 2 tehnică dentară,  

                - 1 kinetoterapie.  

       -  1 fiziokinetoterapie 

       -  1 cultura fizica medicala 

 

             - s-a închis 1:         - 1 tehnică dentară       

 

In conformitate cu Ord. M.S. Nr. 979/2004, privind eliberarea autorizatiei de libera practica, in anul 2016, 

au fost eliberate 86 autorizatii de libera practica pentru activitati conexe actului medical (kinetoterapeuti, 

fiziokinetoterapeuti, biologi/biochimisti, fizicieni)  
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RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE RELAȚII CU PUBLICUL 

 

La nivelul DSP SUCEAVA, Compartimentul Relații cu Publicul este reprezentat de un consilier 

debutant cu statut de funcționar public care, în perioada 16.02.2016-31.12.2016, a desfășurat următoarele 

activități: 

 a redactat comunicate de presă, adrese, raspunsuri scrise la solicitarea reprezentanților mass-

media sub îndrumarea purtătorului de cuvânt al instituției; 

 a întocmit adrese sau situații la solicitarea Ministerului Sănătății sau Consiliilor Locale Județene 

la indicațiile membrilor din conducere. 

 a direcționat către Compartimentul Control în Sănătate Publică petițiile înregistrate la 

secretariatul general al DSP Suceava. 

 a înregistrat un număr de 223 de petiții preluate de la inspectorii din cadrul compartimentului de 

Control în Sănătate Publică. (petiții la care sunt anexate: procesele verbale de constatare a 

condițiilor igienico sanitare efectuate pe teren, respectiv adresele pe care inspectorii le-au 

intocmit în vederea obținerii informațiilor necesare soluționării petițiilor, răspunsurile date către 

petenți, note de constatare, rapoarte de inspecție, invitații pentru clarificarea problemelor, alte 

documente justificative în copie). 

 

 

BIROUL DE STATISTICA SI INFORMATICĂ ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ 

 

Este serviciul care colectează toate datele statistice de la unităţile ce prestează servicii sanitare către 

populaţie, le monitorizează, verifică, prelucrează şi le corectează – unde este cazul  cu acordul 

transmiţătorului, după care le transmite structurilor de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, sau la 

cerere, unităţii coordonatoare a judeţului, respectiv Instituţia Prefectului. 

DATE LUNARE: 

 

1. Evidenta Mortalitatii infantile prin fisele statistice de deces si  buletinele de deces din judet. 

2. Codificarea buletinelor de deces 

3. Verificarea si codificarea anchetelor de deces 

4. Evidenta deceselor cauzate prin violenta, traumatisme, otraviri 

5. Verificarea, centralizarea datelor privind : 

▪ Născuţi vii 

▪ Decese generale 

▪ Sporul natural al populaţiei 

▪ Decese sub un an 

▪ Decese 1-4 ani 

▪ Decese 75 ani peste 



77 
 

 

 Gravide. Întreruperi de sarcină şi decese materne (date după locul întâmplării fenomenului) 

 Decese sub un an (date după locul întâmplării fenomenului) 

 Prevalenţa (bolnavilor cronici) 

 Mortalitatea generală pe cauze (după locul întâmplării fenomenului) 

                

 

6. Fenomene Demografice a Jud. Suceava pe teritorii arondate 

7. Eliberare cod parafa pentru medici 

 

DATE TRIMESTRIALE: 

 

Dare de seamă privind Principalii Indicatori ai cunoaşterii sănătăţii: 

 

I. DEMOGRAFIE 

1. Mişcarea naturala a populaţiei 

2. Evidenta gravidelor (in evidenta medicului de familie) 

3. Gravide nou depistate pe grupe de varsta 

4. Intreruperea cursului sarcinii(in spital) 

 

II. MORBIDITATE 

 Evidenta bolnavilor tuberculosi (in cabinetul de ftiziologie) 

 Evidenta bolnavilor de cancer (in cabinetul de oncologie) 

 Evidenta diabetului zaharat (in cabinetul de nutritie si diabet) 

 Evidenta bolnavilor psihici (in cabinetul de psihiatrie, LSM) 

 Evidenta copiilor ( sub 3 ani cu malnutritie) proteino-calorica 

 Evidenta reumatismului articular acut( in cabinetul de cardiologie sau pediatrie) 

 Alte boli ( in cabinetul medicului de familie) 

 Incapacitate temporara de munca (cabinetul  de intreprindere) 

 Bolnavi iesiti din spital 

 Infectii interioare din spital 

 Boli infectioase si parazitare  

 HIV, SIDA 

 

Aspecte igienico-sanitare (autoritatea de sanatate publica- Supravegherea starii de sanatate si programe 

 

 Focare de toxiinfectii alimentare  

 Boli profesionale 

 Copii sub un an respectiv sub doi ani imunizati 

 Consumul mediu, pe zi, de o persoana 

 Testarea imunitatii   

 Alte aspecte ale activitatii igienico-sanitare 

 

DATE ANUALE: 

 

1 RAPORT DE CERCETARE STATISTIC -  SAN pentru unitatile din  

 public 

 privat 

 

 Structura unitatilor cu si fara paturi 

 Dare de seama departamentala a unitatilor spitalicesti cu si  fara paturi  

 Utilizarea Paturilor, Durata Medie de  Spitalizare, Rulajul Bolnavilor 
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 Dare de seama departamentala  a unitatilor tbc 

 Dare de seama departamentala  privind personalul sanitar 

 Dare de seama privind cheltuielile bugetare 

 Dare de seama privind conditiile deosebite de munca (noxe) 

 Dare de seama privind activitatea ambulatoriilor de specialitate 

 Dare de seama privind incapacitatea temporara de munca 

 Morbiditate generală (incidenţa) pe cauze si grupe de varsta in cabinetele medicilor 

de  familie si in ambulatoriile de specialitate 

 Populatia (actualizarea bazei de date la 1 ianuarie si 1 iulie) 

 Centralizarea investigatiilor de laborator 

 

2 S I N T E Z A  STĂRII DE SĂNĂTATE A POPULAŢIEI ŞI ACTIVITĂŢII MEDICO- 

SANITARE  DIN  JUDEŢ     

3. Evidenta medicilor din judet – actualizarea bazei de date  

4. Prelucrare si eliberare date statistice la cerere 

 

 

 

 

 


